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FORMALL

KORMÁKSSAGA hefir verið prentuð þrisvar áðr

á íslenzka tungu. — í fyrsta sinn var hún gefin

út af norrœna íbrnfrœðafélaginu í Kaupmannahöfn

1832 með latneskri þýðingu. Að þeirri útgáfu vann

Þorgeir Guðmundsson, en vísnaskýringar sömdu þeir

Gunnar Pálsson og Finnr Magnússon, — í annað

sinn var sagan gefin út af prófessor Theodor Möbius í

Kiel, og prentuð i Halle 1886. Útgáfa þessi er in vand-

aðasta og vísurnar prentaðar stafrétt eftir skinnhandrit-

unam aftan við söguna, auk þess sem þær eru prentað-

ar í textanum með ýmsum leiðréttingum og samrœmi

í stafsetning.

í þriðja sinn gaf Valdimar Ásmundarson söguna

út 1893 í útgáfum Sigurðar Kristjánssonar af íslend-

ingasögum. Er þar farið eftir textanum í útgáfu Möbi-

usar, en í vísunum eru gerðar margar breytingar, samkv,

ritgerð eftir dr. Björn M. Olsen í „Aarböger for nordisk

Oldkyndighed" 1888
;

ritgerð eftir prófessor Sophus

Bugge ísamariti ári síðar,og ýmsumathugasemdumþeirra

dr. Jóns Porkelssonar rektors og dr. Finns Jónssonar.

Þá hefir sagan verið þýdd á aðrar tungur. Á
dönsku: „Fortælling om Kormak" í Historiske For-

tællinger om Islændernes Færd hjemme og ude, ved N.

M. Petersen. Kh. 1840 og endrprentuð 1868. — Á
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sœnsku : „Kárlek i hedna dagar. Skalden Kormaks

saga frán fornislándskan tolkad af A. U. Bááth". Gðte-

borg 1895. — Á ensku: „The Life and Death of Cor-

mac the Skald, being the Icelandic Kormáks saga render-

ed into English by W- G. Collingwood and Jón Stefáns-

sonu
. Ulverston 1902, og önnur þýðing: „Cormac

saga. The Story of Cormac and Berse", í „Origines

Islandicœ by G. Vigfusson and F. Y. Powell." Oxford

1905. — Síðast hefir sagan komið út á þýsku í sögu-

safninu Thule: „Vier Skaldengeschichten, Úbertragen

von Felix Niedner". Jena 1914. Er fyrirsögn sögunn-

ar: „Kormak der Liebesdichter".

Kormákssaga er til í heilu lagi á skinni í skinn-

bókinni A. M. 132. fol , sem kölluð er Möðruvallabók,

af því að hana átti Magnús lögmaðr Björnsson á Möðru-

völlum í Eyjafirði (d. 1662) og gaf Björn sýslumaðr

á Munka-Þverá, sonr hans, Bartolin háskólakennara

bókina, en Árni Magnússon fekk hana eftir Bartolin

dauðan. Á bók þcssari er Njálssaga, Egilssaga, Finn-

bogasaga,Bandamannasaga, Kormákssaga, Viga-Glúms-

saga, Droplaugarsonasaga, Ölkofraþáttr, Laxdœlasaga,

Hallfreðarsaga og Fóstbrœðrasaga. Skinnbók þessi er

rituð um miðbik 14. aldar. — Auk þess er til blað úr ann-

ari skinnbók sögunnar í A.M. 162 F, fol. og hefst í 3.

kap. á orðunum: „augun systir" og endar í 5. kap.

í 18. vísu á orðunum: ^Þeir hafa vil at vinn(a)u.

Handr. þetta er nokkru yngra en hitt, ritað a ofan-

verðri 14. öld. Lítill orðamunr er á broti þessu og

skinnbókinni. Loks er til fjöldi pappírshandrita af

sögunni.

Útgáfur sögunnar fara eftir skinnbókinni A. M. 132

og má texti sjálfrar sögunnar heita góðr. Einstaka

orðum er bœtt inn í útgáfurnar, er^ auðsjáanlega

vanta í handr. og prentuð með skáletri. Svo er og



.-á 4. bls. í þessari útgáfu, um setning, sem lekin

er eftir pappírshandritum. í þessari útg. er farið eftir

útg. Möbiusar um texta sögunnar sjálfrar, eins og við

fyrri útgáfu Sigurðar Kristjánssonar, en stafsetning

breytt að því, að ger er greinarmunr á stöfunum æ
og œ.

Vísurnar eru flestar meira eða minna úr lagi fœrð-

ar i handr. og hafa sumar veráð aflaga orðnar í munni

manna áðr en þær vóru skrásettar. Kemr það fyrir,

að sama vísan er tekin upp tvisvar í sögunni með

nokkrum orðamun og gerir söguritarinn þannig tvær

vísur úr einni. — Ýmsir frœðimenn hafa fengizt við

að leiðrétta vísurnar, svo sem þegar er á vikið, og nú

síðast dr. Finnr Jónsson í „Den Norsk-isl. Skjaldedikt-

ningu B. I. Eru þar teknar til greina eldri rannsókn-

ir, en þó tarið mun skemra i ýmsum getgátum og breyt*

ingum frá hándritum, heldr en gert var í útgáfunni f

Reykjavík 1893. — I útgáfu þeirri, sem nú er prentuð,

eru vísurnar að mestu gefnar út samkvæmt fyrrnefndri

kvæða-útgáfu dr. F. J., en þó vikið fra i stöku stað r

þar sem annað þótti betr fara. Enn er margt vafa»

samt og auðsælega úr réttum skorðum í vísunum og er

þar enn mikið og erfitt verkefni að leiia heppilegra

leiðréttinga og sennilegra skýringa.

Ef vel hefði verið, hefði átt að prenta í viðauka

allar vísurnar stafrétt eftir skinnhandritunum, en það

hefði aukið kostnað útgáfunnar meira en góðu hófi

gegndi, enda hafa ekki verið geíðar aðrar kröfur til

útgáfu þessarar, en að hún væri alþýðleg textaútgéfa.

I viðbœti eru hér prentaðar vísur og vísnabrot úr

Sigurðardrápu, eftir Kormák, sem finnast í Snorra-Eddu

og Heimskringlu, og lausavísu-tjórðungr einn, sem
geymst hefir í ritgerð Oláfs hvítaskálds aftan við Snorra-
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Eddu. Loks er tekin vísan um Kormák úr íslendinga-

drápu Hauks Valdísarsonar.

Kormákssaga er fœrð í letr á síðara hluta 13. ahl-

ar. Höfundrinn hefir átt heima í Húnavatnsþingi, erc

verið mjög ókunnugr í Dalasýslu. Sagan er sett sam-

an af munnmælasögum utan um vísurnar, en styðst ekki

við ritaðar heimildir, og höfundinum hefir verið ósýnt um,

að koma efninu skipulega fyrir. Hann tekr upp kynja-

Fögur dómgreindarlítið, en dylst eðlilegt orsakasamband

og hefir ekki haft djúpa þekking á sögu og siðum fyrri

tíma. Langmerkust er sagan fyrir þá sök, að hún

geymir lausavísur Kormáks, því að sumar þeirra eru með-

al ins bezta, sem til er af fornum skáldskap. Hún mun
og skýra rétt frá ævi Kormáks í höfuðatriðum, þótt

skekkjur sé í tímatali o. fl.

Nafn Kormáks og brœðra hans, Þorgils og Fróðar

bendir til þess, að þeir hafi átt kyn sitt að rekja ti!

írlands. Cormach er írskt nafn og Fróði og Þorgils

hétu fyrstu höfðingjar norrœnir, er ríki stofnuðu í Dyfl-

inni á 9. öld. Miklar líkur eru til, að þeir hafi verið

ættaðir úr Víkinni í Noregi, af Vestfold, og komnir af

ætt Ynglinga. Kormákssaga segir, að Kormákr föður-

faðir Kormáks skálds hafi verið höfðingi „víkverskr at

ætt, ríkr ok kynstórr" og hafi tylgt Haraldi hárfagra

í mörgum orustum. Haukr Valdísarson segir og, að

Kormákr skáld hafi verið „kynstórr". Það kœmi vet

heim við allar þessar heimildir, að Kormákr eldri hefði

verið sonr annars hvors þeirra Fróða eða Þorgils í

Dytlinni og hefir þá verið nákominn Haraldi konungi,

er mestr var höfðingi Ynglingaættar um sína daga, og

því eðlilegt, að Kormákr veitti honum fylgi. — I Egilssögu

er Ögmundr faðir Kormáks skálds að vísu talinn „Galta-

son", en eigi þarf í því að felast mótsögn við það, að

hann hafi verið Kormáksson, því að „Galti" gat verið^
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viðrnefni Kormáks eldra. — Um móðurætt Kormáks

skálds ber sögunni að öllu leyti saman við Egilssögu.

— Grettissaga getr um Kormák og Þorgils, brœðr á

Mel, er uppi vóru um árið 1000; hafa þeir verið þess-

arar ættar, h'klega afkomendr Þorgils skarða, bróður

Kormáks skálds. A öndverðri Sturlungaöld var Þorgils

Kálfsson bóndi á Mel,fhefir hann vist verið sömu ætt-

ar og Þorgils-nafnið'því gengið lengi í ættinni.

Á bls. 46 hefir misprentast í vísu (56) hrattir fyrir:

brattir; á bls. 49 illla f.^illa; á bls. 58 í vísu (74): verr

spákonu fyrir : ^ver spákonu.
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Kormáks saga.

laraldr konungr inn hárfagri réð fyrir Nor-

egi þá er saga sjá gerðist. I þann tíma var

sá höfðingi í ríkinu er Kormákr hét, víkverskr

at ætt, ríkr ok kynstórr; hann var inn mesti

garpr ok hafði verit með Haraldi konungi í

mörgum orrostum. Hann átti son er Ögmundr
hét; hann var inn efniligsti maðr, snemma
mikill ok sterkr. Þegar er hann hafði aldr ok

þroska, lagðist hann í víking á sumrum enn

var með konungi á vetrum ; hann aflaði sér góðs

orðs ok mikils fjár. Eitt sumar lagðist hann í

vestrvíking; þar var fyrir sá maðr er Ásmundr
hét eskisíða; hann var inn mesti garpr; hann

hafði sigrat marga víkinga ok hermenn; spyrr

nú hvárr til annars ok fara orð í milli þeira

ok fundust þeir sjálíir ok lögðu sér orrostustað

ok börðust. Ásmundr hafði fleira lið ok lagði

1
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eigi öllu til orrostu. Þeir börðust fjóra daga;

fell mjök lið Ásmundar, enn hann flýði sjálfr;

enn Ögmundr hafði sigr ok kom heim með fé

ok frama. Kormákr kvað Ögmund eigi mundu
meira frama fá í hernaði — „ok mun ek fá þér

konu, Helgu dóttur Fróða jarls". „Þat vil ek",

segir Ögmundr. Eftir þat gera þeir ferð sína

til Fróða jarls. Tók hann vel við þeim; þeir

bera upp erendi sín; jarl tók því vel ok kall-

aði á liggja ótta nökkurn um skifti þeira As-

mundar; enn þó tókust þessi ráð ok fóru þeir

heim ok var við veizlu búizt ok kom til þeir-

ar veizlu fjölmenni mikit. Helga dóttir Fróða

jarls átti sér fóstru framsýna ok fór hon með
henni. Þetta spyrr Ásmundr víkingr ok ferr

til fundar við Ögmund; býðr honum hólmgöngu.

Ögmundr játar því. Föstra Helgu var því vön

at þreifa um menn áðr enn til vígs fœri; hon

gerir svá við Ögmund áðr hann fór heiman;

hon kvað hvergi stórum við hníta. Þeir fóru

síðan báðir til hólms ok börðust. Víkingrinn

fœrði við si'ðuna ok beit ekki á. Þá brá Ög-

mundr upp sverðinu skjótt ok skifti síðan í

höndunum ok hjó undan Ásmundi fótinn ok tók

þrjár merkr gulls í hólmlausn.

2. I þann tíma andaðist Haraldr konungr

hárfagri ok tók ríki Eiríkr blóðex. Enn Ög-

mundr vingaðist ekki við þau Eirík ok Gunn-

hildi, ok býr Ögmnndr skip sitt til Islands. Og-
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mundr ok Helga áttu son, er Fróði hét. Þá er

skip var mjök búit, tók Helga sótt ok andað-

ist ok Fróði son þeira. Eftir þat sigldu þeir

í haf ; þá kastar Ögmundr út öndvegksúlum sín-

um; þeir kómu útan at Miðfirði. þar vóru áðr

komnar öndvegissúlur hans, köstuðu þar akker-

um. Enn í þann tíma réð þar fyrir Miðfjarðar-

Skeggi; hann reri til þeira ok bauð þeim inn

í fjörðinn ok svá landskosti. Þat þá Ögmundr,

mælti grundvöll undir hús. Þat var þeira á-

trúnaðr, ef málit gengi saman þá er oftarr væri

reynt, at þess manns ráð mundi saman ganga

ef málvöndrinn þyrri, enn þróast ef hann vissi

til mikilleiks; enn málit gekk saman ok var

þrem sinnum reynt. Síðan lét Ögmundr gera

hús þar á melnum ok bjó þar síðán. Harm fekk

Döllu dóttur Onundar sjóna ; þeira synir vóru

þeir Þorgils ok Kormákr; hann var svartr á

hár ok sveipr í harinu, hörundljóss ok nökkut

líkr móður sinni, mikill ok sterkr, áhlaupamaðr

í skapi. Þorgils var hljóðlyndr ok hœgr. Þá

er þeir brœðr vóru fulltíða, andaðist Ögmundr;

varðveitti Dalla bú með sonum sínum; annað-

ist Þorgils um bú við umsjá Miðfjarðar-Skeggja.

$. Þorkell hét maðr er bjó í Tungu; hann

var kvángaðr ok áttu þau dóttur, er Steingerðr

hét; hon var í Gnúpsdal at fóstri, Þat var eitt

haust
?

at hvalr kom út á Vatnsnes ok áttu þeir

brœðr Döllusynir. Þorgils bauð Kormáki, hvárt
1*
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hann vildi heldr fara á fjall eða til hvals.

Hann kaus at fara á fjall með húskörlum. Maðr

hét Tósti; hann var verkstjóri ok skyldi skipa

til um sauðaferðir, ok fóru þeir Kormákr báðir

saman þar til er þeir kómu í Gnúpsdal ok

vóru þar um nóttina; þar var mikill skáli ok

eldar gervir fyrir mönnum. Um kveldit gekk

Steingerðr frá dyngju sinni ok ambátt með
henni. Þær heyrðu inn í skálann til ókunnra

manna. Ambáttin mælti: „Steingerðr mín, sjám

vit gestina". Hon kvað þess enga þörf ok gekk

þó at hurðinni ok sté upp á þreskjöldinn ok sá

fyrir ofan hlaðann; rúm var milli hleðans ok

þreskjaldarins; þar kómu fram fœtr hennar.

Kormákr sá þat ok kvað vísu:

(1) Nú varð mér í ruínu

inienreið) jötuns leiði

(réttumk risti) snótar

ramma-ást fyr skammu;
þeir munu fœtr at fári

faldgerðar mér verða

(alls ekki veitk ella)

oftarr an nú (svarra).

Nú finnr Steingerðr, at hon er sén; snýr nú í skotit

(þar var hlaði fyrir durum ok Hagbarðr á
vegg,þat var líkneski Hagbarðs) ok sér undir

skegg Hagbarði. Nú berr ljós í andlit henni.

Þá mælti Tósti: „Kormákr, sér þú augun útarr

hjá Hagbarðs höfðinu?" Kormákr kvað vísu:

(2) Brunnu beggja kinna
björt ljós á mik drósar
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(oss hlœgir þat eigi)

eldhúss of við feldan.

Enn til ökla svanna

ítrvaxins gatk líta

(þrá muna oss of ævi

eldask) hjá þreskeldi.

Ok enn kvað hann:

(3) Brámáni skein brúna

brims und ljósum himni

Hristar horvi glæstrar

haukfránn á mik lauka,

Enn sá geisli sýslir

síðan gullhrings Fríðar

hvarmatungls ok hringa

Hlínar óþurft mína.

Tósti mælti: „Starsýn gerist hon á þik". Kor-

mákr kvað:

(4) Hófat lind (né leyndak)

líðs (hyggju því stríði)

(bands man ek b iði Rindi)

baugsœm af mér augu,

þás húnknarrar hjarra

happþægi-Bil krapta

helsisœm at halsi

Hagbarðs á mik starði.

Nú ganga þær í skálann ok setjast niðr. Kor-

mákr heyrir, hvat þær tala til yfirlita hans.

Ambáttin kvað Kormák vera svartan ok ljótan.

Steingerðr kvað hann vænan ok at öllu sem

bezt, — „þó at eitt er lýti á, hárit er sveipt í enn-

inu". Kormákr kvað vísu:

(5) Eitt lýti kvazk Áta

eldbekks á mér þekkja
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Eir of aftanskœrur

al hvít, ok þó lítit;

haukmœrar kvað hári

Hlín velborin mínu

(þat skyldak kyn kvinna

kenna) sveipt í enni.

Ambáttin mælti: „Svört eru augun, systir, ok

samir þat eigi vel". Þetta heyrir Kormákr ok

kvað vísu:

'fi) Svört augu berk sága

snyrtigrund til fundar

(þykkik erma Ilmi

allfölr) ok lá sölva;

þó hefk mér hjá meyjum,

mengrund, komit stundum,

hrings við Hörn at manga
hagr, sem drengr enn fagri.

Þar vóru þeir um nóttina. Um morgininn er

Kormákr reis upp, gekk híinn til vatnkakka

ok þó sér; síðan gekk hann til stofu ok sá þar

engan mann ok heyrði mannamál í innri stofu

ok snýr hann þagat; þar var Steingerðr ok

konur h]á henni. Ambáttin mælti til Stein-

gerðar: „Hér ferr nú inn væni maðr, Stein-

gerðr". Hon segir: „Víst er hann vasklegr

maðr". Steingerðr kembdi sér. Kormákr mælti:

„Viltu ljá mér? u Steingerðr rétti til hans; hon

var hærð kvenna bezt. Ambáttin mælti: „Þó

mundir þú miklu kaupa at kona þín hefði slíkt

hár sem Steingerðr eða slík augu". Kormákr

kvað vísu:
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(7) Öl-Ságu metk auga

annat, beðjar Nannu
þats í h'ki ljósu

liggr, hundraða þriggja.

Þann met ek hadd es (hodda)

hörbeiði Sif greiðir

(dýr verðr fægi-Freyja)

fimm hundraða, snimma.

Ambáttin mælti: „Jafnaðarþokki er með ykkr,

enn þó muntu dýrt meta hana a!la". Kormákr

kvað vísu:

(8) Alls metk auðar þellu

Islands. þás mér grandar,

Himalands ok handan

hugstarkr sem Danmarkar,

verð es Engla iarðar

Eir háþyrnis geira

(sól-Gunni metk svinna

sunds) ok íra grundar.

Tósti kom þar ok bað Kormák gá nökkurs.

Kormákr kvað vísu

:

(9) Léttfœran skalt láta

(ljóst vendi mar) Tósti

móðan of miklar heiðar

minn hest und þér rinna;

makara's mér at mæla,

an mórauða sauði

um afréttu elta,

orð mart við Steingerði.

Tósti kvað honum þat mundu þykkja skemti-

legra. Ferr hann, enn Kormákr sitr at tafli

ok skemli sér. Steingerðr kvað honum betr
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orð Iiggja enn frá var sagt. Sat hann þar um
daginn. Þá kvað hann vísu:

(10) Saurfirðum kom svarðar

sefþeys at mér Freyja

(grepps reiðu mank góða)

geir teins skarar beina :

þó váru vér þeiri

þall hyltinga vallar

(minnumk Eir at unna

unnfúrs) meðalkunnir.

Tósti kemr af fjalli ok fara þeir heim. Eftir

þetta venr Kormákr göngur sínar í Gnúpsdal

at hitta Steingerði, ok bað móður sína gera sér

góð klæðij at Steingerði mætti sem bezt á hann

lítast. Dalla kvað mannamun mikinn ok þó

eigi víst at til yndis yrði, ef þetta vissi Þorkell

í Tungu.

á. Þorkell spyrr nú brátt, hvat um er at

vera ok þykkir sér horfa til óvirðingar ok dótt-

ur sinni, ef Kormákr vill þetta eigi meirr festa;

sendir eftir Steingerði ok ferr hon heim. Narfi

hél maðr; hann var með Þorkeli; hann var há-

vaðamaðr ok skapheimskr, hœlinn ok þó lítil-

menni. Narfi mælti til Þorkels: „Ef þér eru

óskapþekkar kvámur Kormáks hingat, þá má ek

þar skjótt at gera". Því játti Þorkell. Um
haustit annaðist Narfi um slátrastarf. Þat var

eitt sinn er Kormákr kom í Tungu; sá hann

Steingerði í soðhúsi. Narfi stóð við ketil, ok er
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lokit var at sjóða, vá Naríi upp mörbjúga ok

brá fyrir nasar Kormáki ok kvað ])etta:

(11) Hversu þykkja ketils þér,

Kormákr, ormar?

Hann segir:

(12) Góðr þykkir soðinn morr

syni Ogmundar.

Ok um kveldit, er Kormákr bjósi heim, sá hann

Narfa ok mintist hann hæðiyrðá. Kormákr

mælti: „Þat hygg ek, Narfi, ai þat mun fyrr

fram koma at ek mun Ijósta þik enn þú munir

ráða ferðum mínum", ok laust Kormákr han^

exarhamarshögg ok kvað:

Hvat skalt orfa Ati

ófróðr of mat rœða?

þér vas kerski þeirar

þarf eng við mik, Naríi.

Ok enn kvað hann:

(14) Spurði frenju fœðir

fréttinn, hvé mér þœtti

(hann sýnisk mér heima

hvarmrauðr) ketilormar

;

veitk at hrímugr hlúki

hrókr saurugra flóka

sás túnvöllu taddi

tíkr erendi liafði.

5. Þórveig hét kona. Hon var mjök fjölkunn-

ig, Hon bjó á Steinsstöðum í Miðfirði. Hon átti

tvá sonu; hét inn ellri Oddr, enn inn yngri Guð-

mundr; þeir vóru hávaðamenn miklir. Oddr

venr kvámur sínar í Tungu til Þorkels ok sitr

á tali við Steingerði. Þorkell gerir sér dátt við
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þá brœðr ok eggjar þá at sitja fyrir Kormáki.

Oddr kvað sér þat ekki ofrefli. Þat var ein-

hvern dag, er Kormákr kom í Tungu; var Stein-

gerðr í stofu ok sat á palli. Þórveigarsynir

sátu i stofunni ok vóru búnir at veita Kormáki

tilræði er hann gengi inn; enn Þorkell hafði

sett öðrum megin dura sverð brugðit, enn öðr-

um megin setti Naríi ljá í langorfi. Enn þá er

Kormákr kom at skáladurum, skaraði ofan ljá-

inn ok mœtti hann sverðinu ok brotnaði í mik-

it skarð. Þá kom Þorkell at ok kvað Kormák

mart ilt gera ok var málóði, snýr inn skyndi-

lega ok kveðr Steingerði af stofunni. Ganga

þau út um aðrar dyrr ok lykr hann hana í einu

útibúri; kvað þau Kormák aldri sjást skulu.

Kormákr gengr inn ok bar hann skjótara at

enn þá varði ok varð þeim bilt. Kormákr lit-

ast um ok sér eigi Steingerði, enn sér þá brœðr

er þeir struku vápn sín, snýr í brott skyndi-

lega ok kvað vísu:

(15) Hneit við Hrungnis fóta

(hall) vitjöndum stalli

(inn vask ilmi at finna)

engis sax íof genginn);

vita skal hitt, ef hœtir

(handvíst es) mér grandi

(né Yggs fyr hð leggjum)

lítlu meira vítis.

Kormákr finnr eigi Steingerði ok kvað vísu:

(16) Braut hvarf ór sal sæta

sunns erum hugr á Gunni
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(hvat merkir nú) herkis

(hall) þverlegar (alla?)

rendak alt et innra

(eyrar geirs) at þeiri

(hyrs erum Hörn at finna)

hús brágeislum (fúsir).

Eftir þat gekk Kormákr at húsi því er Stein-

gerðr var í ok braut upp húsit ok talaði við

Steingerði. Hon mælti: „Þú breytir óvarlega,

sœkir til tals við mik, því at Þórveigarsynir

eru ætlaðir til höfuðs þér". Þá kvaðKormákr:

(17) Sitja sverð ok hvetja

sín andskotar mínar,

eins karls synir, inni;

erut þeir banar mínir;

enn ef á víðum velli

vega tveir at mér einum,

þás sem ær at ulfi

órœknum fjör sœki.

Þar sat Kormákr um daginn. Nú sér Þorkell,

at þetta ráð er farit, er hann hafði stofnat; nú

biðr hann Þórveigarsonu at sitja fyrir Kormáki

í dal einum fyrir útan garð sinn. Þá mælti

Þorkell: „Narfi skal fara með ykkr, enn ek

mun vera heima ok veita yðr lið ef þér þurfuð".

Um kveldit ferr Korrnákr í brott ok þegar er

hann kemr at dalnum, sá hann menn þrjá ok

/kvað vísu:

(18) Sitja menn ok meina

mér eina Gná steina,

þeir hafa víl at vinna

es mér varða Gná borða;
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því meira skalk þeiri

es þeir ala meira

öfund of órar göngur

unna sörva Gunni.

Þá hljópu Þórveigarsynir upp ok sóttu at Kor-

máki lengi. Narfi skrjáði um it ytra. Þorkelí

sér heiman at þeim sœkist seint ok tekr vápn

sín. I því bili kom Steingerðr út ok sér ætlan

föður síns; tekr hon hann höndum ok kemst

hann ekki til liðs með þeim brœðrum. Lauk svá

því máli at Oddr fell, enn Guðmundr varð ó-

vígr ok dó þó síðan. Eftir þetta fór Kormákr

heim, enn Þorkell sér fyrir þeim brœðrum. Litlu

síðarr ferr Kormákr at finna Þórveigu, ok kveðst

ekki vilja bygð hennar þar í firðinum — „skaltu

flytja þik í brott at ákveðinni stundu, enn ek

vil allra bóta varna um sonu þína". Þórveig

mælti: „Þat er líkast, at því komir þú á leið,

at ek verða heraðílótta, enn synir mínir óhœtt-

ir, enn því skal ek þér launa. at þú skalt Stein-

gerðar aldri njóta". Kormákr segir: „Því

mantu ekki ráða, en vánda kerling".

6. Síðan ferr Kormákr at finna Steingerði jamt

sem áðr; ok eitt sinn er þau tala um þessa at-

burði, lætr hon ekki illa yfir. Kormákr kvað vísu

:

(19) Sitja menn ok meina

mér ásjánu þína,

þeir hafa lögðis loddu

linna fœtr at vinna;

því at upp skulu allar,
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ðlstafns áðr þér hafnak,

lýsígrund, í landi,

linns, þjóðáar rinna.

„Mæl þú eigi svá mikit um", segir Steingerðr,

„mart má því bregða". Þá kvað Kormákr

vísu

:

(20) Hvern mundir þú hrundar

Hlín, skapfrömuð, línu,

(líkn sýnir mér) leika,

Ijó*, þér at ver kjósa?

Steingerðr segir:

(21)Brœðr munda ek blindum,

bauglestir, mik festa

— yrði goð ef gerðisk

góð mér ok sköp .— Fróða.

Kormákr segir: „Nú kaustu sem vera ætti;

oft hefi ek hingat mínar kvámur lagðar". Nú
biðr Steingerðr Kormák stunda til föður henn-

ar ok fá hennar ok fyrir sakir Steingerðar gaf

Kormákr Þorkeli góðar gjafir. Eftir þetta eigu

margir menn hlut í, ok þar kom um síðir, at

Kormákr bað Steingerðar ok var hon honum
föstnuð ok ákveðin brullaupsstefna ok stendr nú

kyrt um hríð. Nú fara orð á milli þeira ok verða

í nökkurar greinir um fjárfar, ok svá veik við

breytilega, at síðan þessum ráðum var ráðit

fanst Kormáki fátt um; enn þat var fyrir þá
sök, at Þórveig eeiddi til, at þau skyldi eigi

njótast mega. Þorkell í Tungu átti son rosk-

inn, er Þorkell hét ok var kallaðr tanngnjóstr;

hann hafði verið útan um stund; þetta sumar
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kom hann út ok var með föður sínum. Kor~

mákr sœkir eigi brullaupit eftir því sem ákveð-

it var ok leið fram stundin. Þetta þykkir

frændum Steingerðar óvirðing er hann bregðr

þessum ráðahag ok leita sér ráðs.

7. Bersi hét maðr, er bjó í Saurbœ, auðigr maðr

ok góðr drengr, mikill fyrir sér, vígamaðr ok

hólmgöngumaðr. Hann hafði átt Finnu ina

fögru ok var þá önduð. Ásmundr hét son þeira^

hann var ungr at aldri ok bráðgerr, enn Helga

hét systir Bersa; hon var ógefin, vel at sér ok

skörungr mikill. Hon var fyrir búi Bersa eftir

andlát Finnu. Á þeim bœ er í Múla heitir bjó

Þórðr Arndísarson ; hann átti Þórdísi systur

Barkar ins digra; þau áttu tvá sonu; vóru

þeir báðir yngri enn Ásmundur Bersason. Maðr

hét Váli; bœr hans hét á Válastöðum; sá bœr

stendr skamt frá Hrútafirði.

Þórveig in íjölkunnga fór at finna Hólm-

Bersa ok sagði honum sín vandræði; kvað Kor-

mák banna sér bygð í Miðfirði. Bersi keypti

henni land fyrir vestan Miðfjörð ok bjó hon þar

lengi síðan. Eitt sinn er Þorkell í Tungu ok

son hans rœða um brigðmæli Kormáks, þótti

þeim þat hefnda vert. Narfi mælti: „Ek sé

ráðit þat er duga mun; förum vestr í sveitir

með varning, komum í Saurbœ til Bersa; hann

er kvánlauss; bindum hann í málit; hann er

oss œrit traust". Þetta ráð taka þeir; fara unz
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þeir komaí Saurbœ. Tók Bersi vel við þeim. Um
kveldit verðr þeim tíðrœtt um kvenkosti. Narfí

mælti, segir engan jamngóðan kvenkost semStein-

gerði — „er þat margra manna mál, Bersi, at

hon sœmdi þér". Bersi mælti: „Svá spyrst

mér til sem þverbrestr muni á vera, þó at kostr-

inn sé góðr". Narfi mælti: „Ef menn hræðast

Kormák, þurfu þeir þess eigi, því at vandlega

er hann horfinn þessu máli". Ok er Bersi heyrði

þetta vekr hann málit við Þorkel tanngnjóst

ok biðr Steingerðar. Þorkell svarar vel ok fast-

nar Bersa systur sína. Ríða þeir norðr átján

saman ok sœkja brullaupit, Þórðr Arndísarson

fór með Bersa norðr. Maðr hét Vígi, mikilf

maðr ok sterkr ok fjölkunnigr; hann var frændi

Bersa; hann fór með honum. Þótti þeim sér

mikit traust at Víga. Vígi átti bú í Hólmi.

Mjök vóru menn valdir til þeirar ferðar, ok er

þeir kómu norðr til Þorkels, var þegar snúit at

boði, svá at þar fór engi frétt af um heraðit

um þetta mál. Þetta var mjök gert í móti vilja

Steingerðar. Vígi enn hamrammi skynjaði hvers

manns hagi þess er kom á bœinn eða á brott fœri;

hann sat yztr í stofu ok hvíldi við skáladyrr.

Steingerðr lét kalla Narfa til sín ok er þau finn-

ast þá mælti Steingerðr: „Þat vilda ek, fræ-ndi,

at þú segðir Kormáki þessa ráðagerð er hér er

stofnuð; vilda ek þú kœmir þessu erendi til

hans". Narfi ferr nú leynilega; enn þá er hann
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er skamt á Ie?ð kominn, þá kemr Vígi eftir hon-

um, bað hann heirn dragast ok sitja á engum

svikræðum; fara nú báðir saman ok líðr af nótt-

in. Um morgininn leitaði Narfi til okkomstþá

skemra enn um kveldit, því at Vígi sætti hon-

um ok rak hann aftr með engri vægð. Þá er

brullaupi var lokit, búast þeir á brott; Stein-

gerðr hefir með sér gull ok gripi: ríða síðan til

Hrútafjarðar ok heldr hóglega. Narfi ferr þeg-

ar (er) þau eru í brottu ok kom á Mel. Kormákr

hlóð vegg ok barði með hnyðju. Narfi reið við

skjöld ok lét gildlega ok hvaðanæva augun á

sem á hrakdýri. Nökkurir menn vóru uppi á

vegginum með Kormáki er Narfi kom; hestr

opaði undir Narfa : Narfi var gyrðr sverði. Kor-

mákr mælti: „Hvat er tíðenda, Narfi, eða hvat

var manna með yðr í nótt?" Narti segir:

„Smá eru tíðendi, enn gesti áttu vér œrna".

Kormákr mælti: „Hverir vóru gestir?" Narfi

segir: „Þar var Hólm-Bersi með átjánda mann
ok sat at brullaupi sínu". Kormákr spyrr: „Hver

yar brúðrin?" „Bersi fekk Steingerðar Þor-

kelsdóttur", segir Narfi, „sendi hon mik hingat

þá er þau vóru í brottu at segja þér tíðendin".

Kormákr mælti: "Jafnan muntu ilt segja".

Kormákr hleypr at Narfa ok lýstr á skjöldinn,

ok er at honum berr skjöldinn, skeinist hann á

bringunni ok fell af baki, enn hestrinn hljóp

í brott með skjöldinn. Þorgils bróðir Kormáks
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kvað þetta ofgert. Kormákr kvað nær hóíi.

Narfi réttir við ór rotinu ok talast þeir við.

Þorgils spyrr: „Hver var manna skipun at

boðinu?" Narfisegirþá. — „Hvárt vissi Stein-

gerðr þetta fyrir?" Narfi segir: „Eigi fyrr enn

inn sama aftan þá er til boðs var komit."

Narfi segir frá skiftum þeira Víga ok kveðr

Kormáki munu þykkja auðveldra at blístra í

spor Steingerðar ok gera farar sínar hraklegar

enn berjast við Bersa. Þá kvað Kormákr vísu:

(22) Kosta hins, at hesti

haldir, fast, ok skjaldi;

koma mun ór við eyra

yðr bráðlega hnyðja;

seg þú aldrigi síðan,

þótt sjau um dag fregnir,

(kemba skalt of kúlu,

kuroblabrjótr) frá sumbli.

Þorgils spyrr um máldaga með þeim Bersa ok

Steingerði. NarfTsegir, at nú eru frændr Steingerð-

ar lausir ór öllum vanda um þetta ráð, hversu sem

gefst, enn þeir feðgar skyldu ábyrgjast um boðit.

8. Kormákr tók hest sinn ok vápn ok söð-

ulreiði. Þorgils?spyrr: "Hvat skaltu nú, bróðir?"

Kormákr kvað vísu

:

(23) Brott heíir Bersi sótta

(beiðis hann á reiði

valkjósanda at vísu

víns) heitkonu mína,

þás unni mér manna
(mist hefk fljóðs ens tvista)

2
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— þá kystak mey mjóva —
mest — dag lengi flestan.

Þorgils mælti: „Óvarleg för er þetta, því at

Bersi mun kominn til heimilis áðr þér finnizt,

enn fara mun ek með þér". Kormákr kvafist

fara skyldu ok bíða engis manns; stígr þegar

á hest sinn ok hleypti alt þat er hann fekk.

Þorgils fær sér brátt manna; urðu þeir

saman átján; þeir koma eítir Kormáki á

Hrútafjarðarhálsi ok hafði Kormákr þá sprengd-

an hest sinn; snúa tram at bœ Þórveigar;

þeir sjá þá, at Bersi er kominn á skip Þór-

veigar. Þórveig mælti til Bersa: „Ek vil at

þú þiggir af mér litla gjöf, enn hollusta fylgir";

þat var targa jarnrend; kvaðst Þórveig þat

ætla, at Bersi mundi lítt sárr verða ef hann

bæri þessa hlíf — „er þetta þó lítilsvert hjá

því, er þú komst mér í þessa staðfestu". Bersi

þakkar henni gjöíina ok skiljast þau síðan.

Þórveig fær menn til at meiða öll skip þau er

á landi vóru, því at hon vissi fyrir kvámu

þeira Kormáks. Eftir þat koma þeir Kormákr

ok beiða Þórveigu skips; hon kvaðst þeim engi

greiðskap gera mundu kauplaust — „hér er

vánt skip í nausti, er ek met hálfri mörk á

leigu". Þorgils kvað hóf á ef væri lyrir tvá

aura; Kormákr kvað ekki mega standa at um
slíkt; Þorgils kveðst fúsari at ríða fyrir innan

fjörð. Kormákr réð ok fóru á skipinu; enn er
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þeir vóru skamt frá landi komnir, fyldi skipit

undir þeim ok komust við nauð til sama lands.

„Vítis ertu verð, enn eigi kaups, en illa kerl-

ing", segir Kormákr. Þórveig kvað þetta lít-

inn prett. Eftir þat greiðir Þorgils henni silfrit.

Kormákr kvað vísu:

(24) At emk, Yggjar götva,

ullar Svölnis fulli

of reiði-Sif rjóða,

runnr, sera vífl at brunni.

Dýrt verðr döggvar kerti

Draupnis mart at kaupa:

þrimr aurum skal þetta

Þórveigar skip leiga.

Bersi fær sér skjótt fararskjóta, ríðr heimleið-

is. Kormákr sér, at í sundr mun bera með

þeim Bersa ok kvað vísu:

(25) Svá kveðk snyrti-Freyju

(snemr trúða ek brúði)

gamðis vangs ot gengna

greipar báls ór skálum,

at vegskorða verðit

varrskíðs funa síðan

(söddum bölds á boldi

hraí'na) mér at tafni.

Þeir tóku hesta sína ok riðu fyrir innan fjörð

ok kómu til Vála ok spurðu at Bersa. Váli

sagði, at Bersi var kominn í Múla ok hefir safn-

at at sér mönnum — „eru þeir fjölmennir".

„Þess til seinir eru vér orðnir", segir Kormákr,

„er þeir hafa mönnum at sér komit". Þorgils
2*
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beiddi Komiák, at þeir mundu aftr snúa; taldi

litla virðing i mundu verða. Kormákr kveðst

sjá vilja Steingerði. Váli fór með þeim ok

kómu í Múla; var þar Bersi fyrir með fjöl-

menni. Þeir talast við ; telr Kormákr Bersa

hafa svikit sik í brotttöku Steingerðar, — „viljum

vér nú konu með oss hafa ok bœtr fyrir sví-

virðing". Þá segir Þórðr Arndísarson: ^Sétt

viljum vér bjóða Kormáki, enn Bersi á vald

konunnar". Bersi mælti: „Engi ván er þess, at

Steingerðr fari með yðr, enn systur mína býð

ek Kormáki til eiginorðs; tel ek hann sé þá
vel kvæntr, ef hann fær Helgu". Þorgils mælti

:

„Þetta er vel boðit ok lítum hqr á, bróðir".

Kormákr varð staðr at.

9. Kona hét Þórdís ok illa lynd; hon bjó

at Spákonufelli á Skagaströnd; hon vissi fyrir

um ferðir Kormáks. Hon kom þann dag í Múla

ok svarar þessu máli fyrir Kormák ok segir

svá: „Bjóðit honum ekki falskonu, þvíatþessi

kona er fífl ok engum duganda manni viðsœm-

anda ok hans móður mun eigi at getast hans

forlögum svá illum". Þórðr segir: „Dragstu í

brott en vánda fordæða", lét þat sannast mundu,

at Helga mun skörungr reynast. Kormákr seg-

ir: „Því mun mælt, at satt mun vera; mun
ek ekki á þetta líta". Þorgils segir: „Gæfu-

fátt mun oss verða {at) hlýða orðum fjánda

þessa, enn þiggja eigi þetta boð". Þá mællí
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Kormákr: „Ek býð þér, Bersi, hólmgön^u á

hálfsmánaðarfresti í Leiðhólmi í Miðdölum".

Þar er nú kallaðr Orrostuhólmr. Bersi kveðst

koma munu; kallar Kormák þat kjósa, er minni

sœmd fylgdi. Eftir þetta ferr Kormákr at leita

Steingerðar um bœinn ok finnr hana, telr hana

hafa brugðizt sér, er hon vildi öðrun) manni

giftast. Steingerðr segir: „Þú ollir fyrr af-

brigðum, Kormákr, enn þetta var þó ekki at

mínu ráði gert". Þá kvað Kormákr vísu:

(2ö) Þú telr, ljós, of logna,

lín-Gefn, við þik stefnu,

enn görðak mjök móðan
mínn fák of sök þína

;

heldr ek halfu vilda

hring-Eir ai marr spryngi

(sparðak jó þanns áttum

alllítt) an þik gefna

Eftir þetta fara þeir Kormákr heimleiði^; segir

Kormákr móður sinni, íwersu farit hefir. Dalla

segir: „Lítt verðr oss ^æfu auðit um þin for-

lög, því at þar hefir þú neitt inum bezta kosti,

enn mjök óvænt at berjast við Bersa; hann er

garpr mikill ok hefir góð vápn". Bersi átti þat

sverð, er Hvítingr hét. bitrt sverð ok fylgdi

lyfsteinn ok hafði hano þat sverð borit í mörg-

um mannhættum. Dalla mælti: „Hvert muntu
vápn hafa i móti Hvitingi?" Kormákr kveðst

munu hafa exi mikla ok bitrlega. Dalla telr

ráðlegt at finna Miðfjarðar-Skeggja ok biðja
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Sköfnungs. Eftir þetta ferr Kormákr til Reykja

ok segirSkeggja málavöxt; biðr hann Ijásér Sköfn-

ung. Skeggi kveðst þess ófúss, kvað þá óskap-

glíka: — „Sköfnungr er tómlátr, enn þú ert óð-

látr ok óðlundaðr". Kormákr reið í brott ok lík-

aði illa, kemr heim á Mel ok segir móður sinni,

at Skeggi vill eigi Ijá sverðit. Skeggi veitti

Döllu umsjá í sínum tillögum ok var vingott

með þeim. Dalla mælti: „Ljá mun hann sverð-

it þó er hann láti eigi fljótt til". Kormákr

kvað eigi at högum til skifta — „ef hann spar-

ir eigi við þik sverðit, enn hann sparir við oss".

Dalla kvað hann forsmann vera. Nökkurum
dögum síðan bað Dalla Kormák fara til Reykja

— „mun nú Skeggi Ijá sverðit". Kormákr hitt-

ir Skeggja ok biðr Sköfnungs. „Vandhœfi mun
þér á þykkja meðferðinni", segir Skeggi, „pungr

fylgir ok skaltu hann kyrran láta; eigi skal

sól skína á et efra hjaltit, eigi skaltu ok

bera þat nema þú búist til vígs; enn ef þú
kemr á vettvang, s'ú einn saman ok bregð

þar, rétt fram brandinn ok blás á; þá

mun skríða yrmlin^r undan hjaltinu, halla

sverðinu ok ger honum hœgt at skríða undir

hjaltit." Kormákr mælti: „Mart hafi þér við,

töframenninir". Skege:i mælti: „Þetta mun
þó fyrir fult koma". Eftir þetta ríðr Kormákr

heim ok segir móður sinni, hversu farit hefir,

telr mikit mega vilja hennar við Skeggja, sýnir
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henni sverðit ok vill bregða sverðinu ; þat gengr

eigi ór slíðrunum. Dalla mælti: „Of óráðþægr

ertu, frændi". Kormákr setr þá fœtrna við

hjöltin ok slítr af punginn; Sköfningr grenjar

þá við ok gengr eigi ór slíðrunum. Líðr nú

fram at stefnunni. Ríðr Kormákr heiman með

fimtán menn; slíkt it sama ríðr Bersi til hólms

við jamnmarga menn. Kormákr kemr fyrri, segir

Kormákr Þorgilsi, at hann vill einn saman sitja.

Kormákr sezt niðr ok tekr af sér sverðit; hirði

eigi, þó at sól skini á hjalt honum, enn hann

hafði gyrt sik útan um klæði ok vill bregða,

enn fekk eigi fyrr enn hann sté á hjaltit ok

kom yrmlingrinn, ok var ekki með farit sem

skyldi, ok var brugðit heillinu sverðsins, enn

þat gekk grenjanda ór slíðrum.

10. Eftir þat fór Kormákr á fund manna

sinna. Vóru þeir Bersi þá komnir ok mart

annarra manna at sjá þenna fund. Kormákr

tók upp törguna Bersa ok laust á ok rauk ór

eldr. Nú er tekinn feldr ok breiddr undir fœtr

þeim. Bersi mælti: „Þú, Kormákr, skoraðir

á mik til hólmgöngu, enn þar í mót býð ek þér

einvígi ; þú ert maðr ungr ok lítt reyndr, enn á

hólmgöngu er vandhœfi, enn alls ekki á einvígi".

Kormákrmœlti: „Ekki mun ek betr berjast {í)

einvígi ; vil ek til þessa hætta ok í öllu til jafns

halda við þik". „Þú ræðr nú", segir Bersi.

Þat vóru hólmgöngulög, at feldr skal vera
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íimm alna í skaut ok lykkjur í hornum ; skyldi

þar setja niðr hæla þá er höfuð var á öðrum

enda; þat hétu tjösnur; sá er um bjó skyldi

ganga at t]ösnunum, svá at sæi himin milli fóta

sér ok heldi í eyrasnepla með þeim formála,

sem síðan er eftir hafðr í blóti því at kallat er

tjösnublót. Þrír reitar skulu umhverfis feldinn y

fets breiðir; út frá reitum skulu vera stengr

fjórar ok heita þat höslur; þat er völlr haslaðr,

er svá er gert. Maðr skal hafa þrjá skjöldu,

enn er þeir eru farnir, þá skal ganga á feld,

þó at áðr hafi af hörfat; þá skal hlífast með

vápnum þaðan frá. Sá skal höggva er á er

skorat. Ef annarr verðr sárr, svá at blóð komi

á feld, er eigi skylt at berjast lengr. Ef maðr

stígr öðrum fœti út um höslur „ferrhann á hæl",

enn „rennr" ef báðum stígr. Sinn maðr skal

halda skildi fyrir hvárum þeim er berst. Sá

skal gjalda hólmslausn, er meir verðr sárr, þrjár

merkr silfrs í hólmlausn.

Nú er tekinn feldr ok breiddr undir fœtr þeim.

Þorgils helt skildi fyrir bróður sínum, enn Þórðr

Arndísarson fyrir Bersa. Bersi hjó fyrri ok

klauf skjöld Kormáks; hann hjó til Bersa með
slíkum hætti; hjó hvárr þrjá skjöldu fyrir öðr-

um til ónýts. Þá átti Kormákr at höggva; síð-

an hjó hann til Bersa; hann brá við Hvítingi;

tók Skötnungr af oddinn af Hvítingi fyrir fram-

an vettrimina ok hraut sverðsoddrinn á hönd
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Kormáki ok skeindist hann á þumalfingri ok

klofnaði köggullinn ok kom blóð á feldinn.

Eftir þat gengu menn á milli þeira ok vildu

eigi, at þeir berðist lengr. Þá mælti Kormákr:

„Þetta er lítill sigr, er Bersi hefir fengit af slysi

mínu, þótt vit skiljumst". Enn þá er Sköfn-

ungr reið ofan, kom hann á törguna ok brotn-

aði skarð í Sköínung, enn eldr hraut ór törg-

anni Þórveigar naut. Bersi heimti hólmlausn;

Kormákr kvað honum goldit mundu verða fé

— ok skildust við þá kosti.

11, Steinarr hét maðr; hann var son Ön«

undar sjóna, bróðir Döllu móður Kormáks; hann

bjó á Elliða ok var óeirumaðr. Þangat reið

Kormákr frá hólminum at finna Steinar frænda

sinn. Kormákr segir frá ferðum sínum. Stein-

arr lét illa yfir. Kormákr kvaðst ætla af landi

í brott, — „enn ek ætla þér fégjaldit við Bersa".

Steinarr segir: „Engi ertu ofrhugi, enn gjald-

ast mun fé ef þarf". Kormákr er þar nökkurar

nætr; blés mjök höndina, er með engum var um-

böndum. Eftir þenna fund fór Hólmgöngu-Bersi

at finna brœðr sína ok þeir spyrja Bersa, hve

tekizt hafði hólmgangan ; hann segir sem farit

hefir; þeir kváðu þá tvá ofrhuga höggit hafa í

smæra lagi, kváðu Bersa af slysi Kormáks sigr-

azt hafa. Bersi hittir Steingerði; hon spurðíf

hversu farit hafði. Hann kvað vísu:
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(27) Mér varð (hjálms) á hólmi

hjaldr-Ullr fyr sik gjalda

(þoll má þann of kalla)

þrjár merkr (huguru sterkjan)

:

skora mun Sköglar reyra

skjaldveðrs reginn aldri

(vér bárum hlut hæra)

hríðfimr á mik síðan.

Steinarr ok Kormákr riðu brott frá Elliða; þeir

riðu til Saurbœjar; þeir sjá mannareið í móti

sér; ferr þar Bersi. Hann kveðr Kormák ok

spyrr, hversu sárit hafist. Kormákr kvað eigi

stórra bóta ávant. Bersi mælti: „Viltu at ek

grœða þik, þó at af mér haíi til hlotizt? — ok

mun þér þá skamt mein at verða". Kormákr

neitti því ok kvaðst jafnan ilt vildu eiga við

hann. Þá kvað Bersi vísu:

(28) Muna munt hjaldr, þanns Hildar

háraddar mik kvaddir;

geng ek at geira þingi

glaðr (emk reyndr) at aðru;

randlauki klaufk (randa)

rand Kormáki at handum,

(vildit fram á feldi

Freyr einvígi heyja).

Skildu þeir at því. Eftir þetta ferr Kormákr

heim á Mel ok finnr móður sína. Hon grœðir

hönd hans; verðr ljött ok grœr um ólíkan ; skarð

þat, erívar Sköfnungi, hvöttu þeir; var þat því

meira sem þat var oftarr hvatt. Síðan fór hann

til Reykja ok kastaði Sköfnungi fyrir fœtr

Skeggja ok kvað vísu:
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(29) Átt hefk yðr at fœra

eggfallinn hjör, Skeggi,

(beitat vápn) at vísu

varð þeira hlutr meiri

;

varat um gang, þanns genguni

geirþey of mey heyja,

(sigr varða þá sverða

sennu) mér at kenna.

Skeggi mælti: „Fór sem mik varði". Kormákr

snýr í brott ok kemr heim á Mel, ok þá er þau

fundust, Dalla ok Kormákr, kvað hann vísu:

(30) Hefk á holm of jarengit

(hugðum þat fyr batra)

við híðbyggvi, hasla

handarskers, at berjask ;

brast fyr mér enn mæri

mála vandr í hendi,

mist hefir margra kosta,

morðeggjandi, Skeggja,

Ok enn kvað hann:

(31) Fœrðit mér at morði

morðvönd (fetils storðar

staðr esa strandar naðri)

starreggjaðan Skeggi;

gerði (holt) fyr hjalti

Hvíting í tvau bíta

(brotit hefk skarð í skerðum)

Skafnungr (fetils þrafna).

Ok enn kvað hann:

(B2) Gerðisk minn at morði

morðvandr, es hjók, randar,

greipum rann at gunni

grannfengr, íugtanni;
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illa lét, þás, Áta,

ófúss, varar húsa,

sónar, fress, ór sínu

slíðr balti gekk hiði.

Ok enn kvað hann:
(33) Gerðu, vask of genprinn,

Gefn, til víssar stefnu,

(nú emk hörþellu hylli

hornungr) tváa morna;

gætumk hins, at heima,

hörfit, munak sitja

(mér's of erma Ilmi

iðjusamt) enn þriðja.

Eftir þetta ferr Kormákr til Reykja einn dag

ok talast þeir Skeggi við; kallar Skeggi lítil-

mannlega orðna hólmgönguna. Þá kvað Kor-

mákr vísu:

(34) Firnat mik, þótt, fjörnis

Freyr, værak þér oVreyra

(mærð berk fyr þik mína)

mœri seinn at fœra;

má-at (und heiði) Hildar

hreggmiðjunga, Skeggi,

— verit hefr í þrym þremja

þinn hjörr — sköp of vinna.

Ok enn kvað hann:

(35) Fram þóttumk ek, fasta

Freyr, mínum gram, dreyra

Gauts at götva móti,

galdrs, blóðfrekum halda,

né, gim-Bánar, gína,

gátt, hlœðivið máttit

— mínn leikr hugr á henni —
hlunnjós við banmunni.
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12. Um vetrinn vóru leikar í Saurbœ ok vóru

þar hvárirtveggju, Ásmundr Bersason ok þeir

synir Þórðar Arndísarsonar; þeir vóru yngri ok

óknári. Ásmundr stilti illa aflisínu; kómu syn-

ir Þórðar oft bláir ok blóðgir heim. Þetta lík-

ar Þórdísi móður þeira illa, biðr Þórð vekja

til við Bersa föður Ásmundar at hann vilibœta

fyrir hann. Þórðr kvaðst þess ófúss. Hon seg-

ir þá: „Börk mun ek þá finnabróður minn ok

mun þá eigi minna ilt af hljótast". Þórðr bað

hana þat eigi gera — „vil ek heldr um tala

við Bersa", ok fyrir bœn hennar hittir hann

Bersa ok vekr til um bœtr. Bersi mæltií „Of

fégjarn ertu nú ok horfir þat lítt til sœmdar at

fara með slíkt ; er eigi ráðit, hvárt þú verðr

öreigi ef mik þrotar eigi". Ferr Þórðr heim ok

er fátt með þeim um vetrinn ; líðr á várit fram

til Þórsnessþings ; þykkist Bersi nú skilja, at Þór-

dis hefir valdit því ákalli, er Þórðr veitti hon-

um. Búast menn nú til þings; var þat vandi

Þórðar ok Bersa at ríða báðir saman til þings.

Bersi riðr heiman ok kemr í Múla; Þórðr var

í brottu. Bersi mælti: „Brugðit hefir Þórðr

nú vanda, er hann beið mín eigi". Þá svarar

Þórdís: "Þú ollir afbrigðum, enn þetta er lítil

hefnd ef eigi kemr meiri u
. Þau urðu andorða,

ok segir Bersi, at af hennar ráðum mun ilt hljót-

ast. Ríða þeir í brott. Bersi mælti: „Snúm
fram at firðinum ok fám oss skip; langt er at



30 KORMÁKS SAGA.

ríða it innra". Þar fengu þeir skip, er Þórðr

átti; fara nú leiðar sinnar, koma til þings þá

er flestir vóru áðr komnir, ganga til búðar Óláfs

pá ór Hjarðarholti. Bersi var hans þingmaðr.

Fjölment var í búðinni ok fekst Bersa ekki

rúm; hann var vanr at sitja h já Þórði
;
þatrúm

var skipat; þar sat maðr mikill ok sterklegr í

bjarnskinnsólpu ok gríma fyrir andliti. Bersi

stóð fyrir honum ok gafst eigi rúmit. Bersi

spyrr þenna mann at nafni. Honum er sagt, at

hann heitir ýmist Glúmr eða Skúma. Bersi

kvað vísu:

(36) Hverr's und bjarnar barði

á bekk kominn rekka

(ulf hafa órir niðjar)

œgilegr (und bœgi)?

glíkan hefr of görvan

— Glúmr es nefndr eða Skúma —
(förum til móts á morni)

mann Steinari þanna,

„ok er þér ekki at leyna nafni þínu, bjarnólpu-

maðr", segir Bersi. „Svá er ok", segir hannr

„Steinarr heiti ek ok á ek fé at gjalda þér fyr-

ir Kormák ef þarf, enn fyrri skora ek þér á

hólm; kann vera, at þú fáir þá tvennar merkr

eða látir ella báðar". Þá kvað Bersi:

(37) Boðit hafa brodda hríðar

beiðendr við styr kendir

(þykkir oss þat ekki

angr) á hólm at ganga;

gaman þykkir nú gumnum
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gunnþeysanda at leysa

— uggum hvergi at höggva —
Hlakkar veðr á bakkum.

„enn auðsætt er þat, at þér frændr ætlit mér

at fyrirkoma; er ok vel at þú vitir, hvárt nökk-

ut er undir mínum þokka ok mætti setjast of-

metnaðr þinn". Steinarr segir: „Ekki vinn-

um vér þér bana, enn vel þœtti oss, atþúkynn-

ir at meta þik". Bersi játar hólmgöngunni ok

gengr í afbúð ok var þar. Einn dag var kall-

at, at menn skyldi á sund. Steinarr mælti við

Bersa: „Viltu reyna sund við mik, Bersi?"

Hann segir: „Niðr hefi ek lagt sund, enn tit

mun ek fara". Bersi fer örðugr ok legst hart*

hann hafði lyfstein á hálsi. Steinarr legst at

honum ok slitr af honum steininn með pungin-

um ok kastar á sundit ok kvað vísu:

(38) Lifðak lengi,

létk ráða goð,

hafðak aldri

hosu mórauða,

battk mér aldri

belg at hálsi

urtafullan —
þó ek enn liíi.

Eftir þetta leggjast þeir til lands. Þat bragðr

er Steinarr hafði við Bersa, var af ráðum Þórð-

ar, at Bersa skyldi verr ganga hólmgangan.

Þórðr gekk hjá firðinum er tjaraði ok fann

lyfsteininn ok hirði. Steinarr átti sverð þat er
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Skrýmir hét; þat var aldri saurugt; fylgdi því

Æ>k engi vandhœíi. Þann dag, er ákveðit var,

gengú út ór búð Þórðr ok Steinarr; kom
Kormákr þá á þingit. Óláfr pái fær Bersa lið

til hólms; var Þórðr Arndísarson vanr at halda

skildi fyrir Bersa, enn nú varð þat ekki; gengr

Bersi þó til hólms ok er eigi nefndr skjald-

sveinn hans. Kormákr skal halda skildi fyrir

Steinari. Bersi hafði törguna Þórveigarnaut;

þrjá skjöldu hafði hvárr; þá hjó Bersi tvá

skjöldu, enn Kormákr helt á enum þriðja. Bersi

hjó til Steinars, enn Hvíting festi í járnrend-

ingunni á skildi Steinars. Kormákr brá upp

skildinum; í því hjó Sieinarr til Bersa ok kom

á skjaldarröndina ok hljóp af skildinum ok á

þjóhnappa Bersa ok rendi ofan eftir lærunum

í knésbœtr, svá at sverðit stóð í beini ok fell

Bersi. Steinarr mælti þá: „Nú er goldit féit

fyrir Kormák". Bersi spratt þá upp ok hjó til

Steinars ok klauf skjöldinn ok kom sverðs oddr-

inn í bringu Steinari. Þórðr hljóp at ok hratt

Steinari undan. Þórðr mælti: „Nú galt ek

þér sona meiðing". Eftir þat var Bersi borinn

til búðar ok bundin sár hans. Þórðr fór heim

til búða; enn þá er Bersi sá hann kvað hann vísu:

(39) Fylgðuð oss, es Oðins

endr, ór þessi hendi

Hlakkar-Njörðr, á hurðir

hurðulfr gininn þurði;

nú ferr enn, svát æva
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Ialks-skýja vilt týja

myrði-Frey at morði

(marglyndr est þú) targu.

Ok enn kvað hann:
(40) Þótta ek, þás œri,

ár (sagt es þat), várum,

hæfr í Hlakkar drítu

hyrrunnum vel Gunnar;

nú vilja mik mínir

(minst dyljum þess) hylja,

— þat hefk sótt í sléttan

Saurbœ — friendr auri.

Þórðrmælti: „Eigi þik dauðan, enn óvirðingar

unnum vér þér í þessu sinni". Þá kvað Bersi vísu

:

(41) Mér hafa frœndr at fundi,

— fersk ván gleði — þersum

(rœðik) heldr — fyr hölðum

(hugat mál of þat) brugðizk;

torogætir 'ro (teitan

tók hrafn á ná) jafnan,

(ek em við ógnir rekka

óhryggr) vinir tryggvir.

Eftir þetta var Bersi fœrðr heim í Saurbœ ok

lá hann lengi í sárum. Nú er at segja frá

Kormáki ok Steinari; þat mund er Bersi var

iil búðar borinn, mælti Steinarr við Kormák:
(42) Folk-Sýrar létk fjóra

(fráttu þess) ok átta

skyggs fyr Skrýmis eggju

skerðendr hliða verða

;

nú hefr bjóðr forsa Bersa

Bestlu niðs á lesti

sárgeitunga sveita

sanneldingu feldan.

3
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Steinarr mælti: „Ek vil at þú eigir nú Skrými,

Kormákr, því at ek ætla mér þessa hólmgöngu

síðasta". Eftir þetta skildust þeir vinir; fór

Steinarr heim, enn Kormákr fór á Mel.

13. Nú er at segja frá Bersa; sár hans

greru seint. Þat var eitt sinn at margir menn
kómu til at rœtt var um fundinn, hvernig tek~

izt hafði; þá kvað Bersi vísu:

(43) Mér helt Yggr und eggjar

allstyrkr góins vallar

(nauðr hagar nú til frœða)

Naðrs, enn hlífðir aðrum.

Svá fara ráð, enn reiðask

róglinns stafar minna.

Nú lætk, at þar þrjóti,

Jpórroðr, vinun óra.

Eftir þetta fór Þórðr at rúminu til Bersa ok

fœrði honurn lyfsteininn; síðan grœddi Þórðr

Bersa ok tókst þá þeira vinátta ok heldu vel

síðan. Við þessa athurði lagði Steingerðr leið-

endi á við Bersa ok vill skilja við hann, ok er

hon er búin til brottfarar gengr hon at

Bersa ok mælti: „Fyrst vartu kallaðr Eyglu-

Bersi, enn þá Hólmgöngu-Bersi, enn nú máttu

at sönnu heita Rassa-Bersi", ok segir skilit við

hann. Steingerðr ferr norðr til frænda sinna,

hittir Þorkel bróður sinn, biðr hann heimta

fé sín at Bersa, mund ok heimanfylgju, ok kveðst

eigi vilja eiga Bersa örkumlaðan. Þorkell last-
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ar þat ekki ok heitr för sinni. Líðr vetrinn

ok frestast för Þorkels.

14. Eftir um várit fór Þorkell tanngnjóstr

at finna Hólmgöngu-Bersa ok heimta fé Stein-

gerðar. Bersi kvað sinn hlut mundu sýnast

þungan þó at hvárirtveggju kendi nökkurs af —
„ok mun eigi féit greiðast". Þorkell mælti: „Ek

býð þér hólmgöngu í Orrostuhólmi við Tjalda-

nes". Bersi segir: „Þat mun þér nú þykkja

til lítils, slíkr garpr sem þú ert, enn þó heit

ekþérat koma". Þeir kómu til hólms ok tókst

hólmgangan; helt Þórðr Arndísarson skildi fyr-

ir Bersa, enn Váli fyrir Þorkeli, ok þá er tveir

skildir vóru farnir bauð Bersi Þorkeli at taka

inn þriðja. Þorkell vildi þat eigi. Bersi hafði

skjöld ok sverð, langt ok bitrt. Þorkell mælti:

„Þat sverð, er þú hefir Bersi, er lengra enn

lög liggja til". „Þat skal eigi vera", segir

Bersi, tekr upp Hvíting ok tvíhendir; höggr Þor-

kel banahögg. Þá kvað Bersi:

(44) Nú hefk (enn ték tanna)

Tanngnjóst vegit manna
— þau beri menn frá morði

mín orð — tegar fjorða;

koma mun Ullr, þótt elldisk,

(oftarr) mara þoftu

(litak blóði svan sveita)

setrs í heim at betra.

Eftir þat bauð Váli Bersa hólmgöngu, enn

Bersi kvað vísu:
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»45 Foðit hafa brynju hríðar

beiðendr við styr kendir

(o«« gerum af því ekki

ansr) á holm at ganga

;

gaman þykkir nú gumnum
srnnnstœranda at fœra

(n^um hvergi at höggva)

Hlakkar veðr á bakkum.

Þórðr kom þá er berjast skyldi ok mælti til

þeira Bersa ok Vála: „Þat þykkir mönnum
mikil vandræði ef hraustir menn skulu drepast

niðr án nökkurri sök ok bjóðumst ek til at gera

í milli ykkar". Þeir játtu því. Þórðr mælti:

„Váh\ þat þykkir mér vænlegast til sættar, at

Bersi fái Þórdísar systur þinnar; má þér verða

at því sœmd". Því játtar Bersi ok skal Þór-

dísi heiman fylgja Brekkuland ok tekst þessi

mægð með þeim. Eftir þetta lætr Bersi gera

virki um bœ sinn ok sat þá marga vetr í kyrð-

um.

15. Þórarinn hét maðr; hann var Álfssoia;

hann bjó norðr í Þambardal; sá dalr gengr af

Bitru. Hann var mikill maðr ok sterkr ok

kallaðr Þórarinn rammi; hann hafði lengi verit

í förum ok svá farsæll, at hann kaus sér jafnan

höfn þar er hann vildi. Hann áttu þrjá sonu;

hét einn Álfr, annarr Loftr, þriði Skofti. Þór-

arinn var óeirðarmaðr mikill; þar eftir vóru

synir hans skapfarnir, inir mestu hávaðamenn.

Maðr hét Oddr; hann bjó í Tungu; þat er í
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Bitru. Dóttir hans hét Steinvör, væn ok vel at

sér; hon var kölluð mjóbeina. Með Oddi vóru

íiskimenn margir. Maðr hét Glúmr; hann var

til vers; skapillr ok leiðindr.

Þat var eitt sinn er þeir Oddr ok Glúmr

rœddu um, hverir menn mestir væn 1 heraði.

Glúmr taldi Þórarin fyrirmann, enn Oddr kvað

Hólmgöngu-Bersa at öllu framarr. Glumr mælti:

„Hvat íœrir þú til þess?". Oddr mælti: „Mun

nökkut allíkt: garpskapr Bersa eða stuldir

Þórarins?". Þar til rœða þeir um þetta er þeir

reiddust ok veðjuðu. Þá ferr Giúmr ok segir

Þórarni; hann gerir reiðan mjök ok heitast við

Odd. Síðan ferr Þórarinn ok tekr í biott Stein-

vöru ór Tungu án ráða Odds föður henuar ok

kveðr honum eigi óhætt skyldu ef haun teldi at,

ok þau koma heim í Þambardal. Fór nú svá

fram um hríð. Eftir þetta ferr Oddr at finna

Hólm-Bersa ok segir honum sem farit heíir

ok biðr hann liðs at sœkja Steinvöru ok reka

skammar þessar. Bersi kvað þetta óskylt tal

verit hafa ok bað Odd heim fara ok sér engu

af skifta — „enn þó heit ek þér minni ásjá".

Þegar Oddr er i brottu býst Bersi heiman, ríðr

við alvæpni ok gyrðr Hvítingi ok hefir þrjú

spjót, kemr í Þambardal mjök at aliðnum degi

þa er konur gengu ór dyngju. Steirvör sér

Bersa ok snýr til móts við hann ok segir hon-

um til sinna vandræða. „Búst þú með mér",
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segir Bersi, ok hon gerir svá. Bersi kveðst

eigi erendlaust fara vilja í Þambardal; snýr

at durum er menn sátu við langelda; lýstr

Bersi á dyrr ok gengr þar út maðr; sá nefndist

Þorleifr. Þórarinn kendi mál Bersa ok hleypr út

með tálgukníf mikinn ok leggr til Bersa. Þetta

sér Bersi ok bregðr Hvítingi ok höggr hann

þegar banahögg. Eftir þetta hleypr Bersi á

bak ok setr Steinvöru í kné sér ok tekr spjót

sín, er Steinvör hafði varðveitt, ríðr í skóg

nökkurn ok í leyni einu lét hann hestinn ok

Steinvöru ok bað hana sín bíða; síðan gekk

hann til klifs þess er þjóðgata lá yfir ok býst

þar fyrir. I Þambardal var eigi alt kyrt. Þor-

leifr hleypr ok segir sonum Þórarins, at hann

lá dauðr í durunum; þeir spurðu hverr því voldi;

Þorleifr segir. Síðan fóru þeir eftir Bersa ok

stefndu it gegnsta til klifsins ok ætluðu at

komast fyrir Bersa; enn nú er hann fyrir í

klifinu. Enn er þeir kómu nær at honum skaut

Bersi spjóti til Álfs ok í gegnum hann; þá skaut

Loítr til Bersa : hann brá við törgunni ok hraut

af; síðan skaut Bersi Loft til bana ok svá

Skofta. Þá er þetta var gert kómu heimamenn

þeira brœðra; veik Þorleifr aftr móti þeim ok

fóru heim allir saman.

16. Eftir þetta vitjar Bersi Steinvarar ok

stígr á hest sinn ok kom heim áðr menn vóru

upp staðnir. Þeir spyrja um ferðir Bersa, enn
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hann segir. Þórðr spyrr Bersa, er þeir finnast,

um fund þeira, hvernig farit hafði. Þá kvað

Bersi vísu:

(46) Einn beið ulfa grennir

andrán, í dal Þambar

fell fyr frœða spilli

framm Þórarinn rammi;

„ lífspell biðu lýðir,

Loftr hné, Alfr ok Skofti;

(þeir hlutu feðgar fjórir

feigð); komk einn til þeira.

Eftir þetta ferr Oddr heim, enn Steinvör er með

Bersa; þetta líkar Þórdísi illa. Þá var nökk-

ut á föru virkit Bersa, enn nú lét hann bœta

virkit. Svá er sagt, at engar yrði bœtr eftir

menn þessa. Liðu nú fram stundir. Eitt sinn

er þau Þórdís ok Bersi töluðust við mœlti Bersi:

„Þat ráð hefi ek hugsat, at bjóða Óláfi Hös-

kuldssyni barnfóstr". Hon segir: „Lítit er mér

um þat; lízt mér þat mikill vandi, enn ósýnn

sœmdarauki". „Þat er ok örugt traust, enn ek

á sökótt, enn gerumk mjök aldri orpinn", segir

Bersi. Ferr hann til móts við Óláf ok býðr

honum barnfóstr; þetta tekr Óláír með þökkum

ok flytr hann Halldór heim með sér ok fær

Steinvöru til fóstrs; þetta líkar Þórdísi illa ok

skýtr undan penningunum. Bersi tekr nú mjök

at eldast. Þat var enn einn tíma, ct þingmenn

kómu til Bersa; hann sat einn saman, ok kom

fyrr matr hans enn annarra manna. Bersi hafði
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graut, enn aðrir menn ost ok skyr. Þá kvað

Bersi vísu:

(47) Benvíðis hjók bráðir

bláfíðruðum skára

(kendr vask mjök við manna
morð) halfan tög fjorða;

troll hafi líf, ef laufa

litak aldrigi bitran;

beri þá brynju vandar

brjót í haug sem skjótast.

Halldórr mælti : „Vega ætlar þú mann enn þár

fóstri minn". Bersi segir: „Sé ek manninn

maklegan til". Þórdís leyfði Vála bróður sín-

um nytjar í Brekku-landi. Bersi lét húskarla

sína vinna heima ok skifta engu við Vála. HalK

dóri þótti illa, er Bersi réð eigi fé sínu. Eftir

þat kvað Bersi vísu:

(48) Liggjum báðir

í bekk saman,

Halldórr ok ek,

höfum engi þrek

;

veldr œska þér,

enn elli mér,

þess batnar þér,

enn þeygi mér.

Halldórr mælti: „Illa hugnar mér við Vála^,

Bersi kvað vísu:

(49) Veitk at Váli beitir

vegstórr töður órar,

oss vill heldr enn hvassi

hjalmnjótr troða fótum;

oft hefk ýfzk, þás heiftir
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unnsólar galtk runnum

(rauðk á brynju beiði

benja linn) of minna.

Ok enn kvað hann:
(50) Kominn es Ullr við elli

alna grjóts af fótum,

mart verðr gegni-Gautum

geirfitjar nú sitja,

þótt skírviðir skaldi

skapi aJdr í gröf kaldan,

fyrr rýðk hjalms a holmi

hríðvönd an því kvíðak.

Halldórr mælti: „Lítt eldist þú enn í huginum,

fóstri minn". Þau Steinvör ok Bersi talast við.

Bersi mælti til hennar: „Ráð skal setja ok

þurfu vér þín at". Hon sagði þat skylt, slíkt

er hon mætti at gera. „Þú skalt", seyir Bersi,

„láta þik á skilja við Þórdísi um mjólkrketil5

ok halda á þar til er þit sláit niðr; mun ek þá

til koma ok mæla alt eftir henni; síðan skaltu

fara til Vála ok segja þínar hrakningar". Þetta

fór eftir því sem Bersi setti ráð til ok kom>

hon til Vála ok segir sínar eigi sléttar; biðr

Vála fylgja sér um klifit; hann gerir svá. Þá
er Váli vill aftr hverfa koma þeir Halldórr ok

Bersi í mót honum. Bersi hafði höggspjót í

hendi ok staf í annarri, enn Halldórr Hviting.

Þegar Váli sér þá snýr hann í mót þeim ok

höggr til Bersa. Halldórr komst á bak Vála

ok beitir á hásinar honum Hvítingi. Þá bregðr

Váli hart við ok snýr í móti Halldóri; þá settó
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Bersi spjótit milli herðanna; var "þat hans bana-

sár; síðan setja þeir upp skjöld hans at fótum

honum, enn sverð at höfði ok breiða á hann

vararfeld hans ok eftir þat stíga þeir á bak ok

ríða um fimm bœi ok lýsa víginu á hendr sér ok

ríða heim síðan. Fara menn ok búa um Vála

ok heitir þar siðan Válafall, er hann var drep-

inn. Halldórr var nú tólf vetra gamall, er þessi

atburðr gerðist.

17. Þorvaldr hét maðr ok var Eysteinsson

ok var kallaðr tinteinn. Hann var maðr auð-

igr ok hagr, skáld ok engi skörungr í skap-

lyndi. Bróðir hans hét Þorvarðr, erbjónorðrí

Fliótum. Þeir vóru frændr margir ok var sá

kynsþáttr kallaðr Skíðingar ok hafði lítla mann-

heill.

Þorvaldr tinteinn bað Steingerðar ok at frænda

ráði var hon honum gefin ok ekki með hennar

mótmæli. Þetta var samsumars ok Steingerðr

gekk frá Bersa. Þessi tíðendi fréttir Kormákr

ok lætr sem hann viti eigi. Litlu áðr hafði

Kormákr flutt varnað sinn til skips ok ætlaði

útan ok báðir þeir brœðr. Einn morgin snimma

ríðr Kormákr frá skipi; ferr at finna Steingerði

ok talar við hana; biðr hana gera sér skyrtu;

hon kvað enga þörf kvámu hans, kvaðÞorvald

eigi mundu þola hefndalaust eða frændr hans.

Kormákr kvað vísu:
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(51) Mákak hitt of hyggja,

hví þú skyldir verða,

gullhlaðs geymiþella,

gefin tindráttar manni,

Trauðla mák of tœja

tanna, silki-Nanna,

síz þik fastnaði frægja

faðir þínn blotamanni.

Steingerðr mœlti: „Auðheyrðr er fjándskapr í

slíku ok man ek segja Þorvaldi hróp þitt ok er

slíkt engum manni sitjanda". Þá kvað Kormákr:

(52) Þarfta, hvít, at hœta,

Hlín skrautlegrar línu,

(vér kunntim skil skepja)

Skiðunga mér níði

;

naddhríðar skalk níða

irjót, svát steinar fljóti
;

nú hefk illan enda

Eysteins sonum leystan.

Eftir þetta skilja þau með engri bliðu ok fór

Kormákr til skips.

18. Þá er þeir brœðr létu ór læginu kom
upp hjá skipinu hrosshvalr. Kormákr skaut til

hans pálstaf ok kom á hvalinn ok söktist. Þótt-

ust menn þar kenna augu Þórveigar. Þessi

hvalr kom ekki upp þaðan í frá, enn til Þór-

veigar spurðist þat, at hon lá hætt ok er þat

sögn manna, at hon hafi af því dáit. Síðan

sigldu þeir á haf ok kómu við Noreg. í þann

iíma réð Hákon Aðalsteinsfóstri Noregi. Þeir

brœðr fóru skjótt á konungs fund; tók konungr

vel við þeim ; vóru þeir þar um vetrinn vel virð-
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ir. Um sumarit eftir leggjast þeir í hernað ok

vinna mörg stórvirki. Sá maðr var í félagi með
þeim er Sigurðr hét, þýðeskr maðr ok vel bor-

inn. Þeir gerðu víða upprásir. Einn dag er

þeir vóru á land upp genguir, kómu at þeim

brœðrum ellifu menn ok sóttu at þeim; lauk

svá þeira viðskittum, at þeir brœðr tveir sigr-

uðu hina eliiiu. Eftir þat fóru þeir til skipa;

þóttust víkingarnir mundu haía látit þessa menn,

enn fagna nu því, er þeir kómu aítr með sigri

ok fé. 1 þessi ferð fengu þeir brœðr mikla

frægð. Leið á sumarit ok var komit at vetrL

Þeir vildu þa halda til Noregs, fengu veðrattu

kalda, lagði hrím í seglit; þcir vói u jafnan mjök

frammi brœðr. Þá kvað Kormákr vísu:

(53) Skaka verðum vér, bkarði,

(skaíd á búð til kalda

,

íjöll eru fjarðar kelli

faldin) hríni af tjaldi.

Viidak at reiðar valdi

væri engu hæra
;

hann es til latr frá ljóssi

linubeðjar Gná sinni.

Þorgils mœlti: „Getr þú hennar nú jamnan 9

enn þá vildir eigi fá hennar, er buðust kostir á 4^
Kormákr segir: „Meir olli því vándra vætta at-

kvœði enn mín mislyndi". Nú sigldu þeir at

hömrum nökkurum; hlóðu seglum við mikinn

háska. Kormákr mælti: „Vel mætti Þorvaldr

tinteinn hér vera hjá oss". Þorgils segir bros-
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andi: „Þat er líkara, at hann uni nu betr í

dag enn \éra
. „Eigi er þá sem skyldi", segir

Kormákr. Litlu síðarr tóku þeir Noreg.

19. MeSan þeir höfðu brottu verit var orðit

liöfðingjaskifti. Hákon var látinn, enn Haraldr

gráfeldr í stað kominn. Vingast þeir við kon-

ung. Hann tók þeira máli vel. Þeir fóru með
konungi til frlands ok áttu þar orrostur. Þat

var eitt sinn er beir höfðu upp gengit með kon-

ungi ok kom mikit lið mót konungi, ok þá er

saman laust liðinu. þá kvað Kormákr vísu:

(54) Ugeik lítt, þótt leggi

landvörðr saman randir

•Vasat óen verka stœri^

vellauðigr, mér dauða,

meðan skerjarðar, Skarði,

skorðu mank fyr norðan

hvöss angrar sú, sessi,

sótt, E>órketils dóttur.

Þorgils mælti: „Aldri kemr þú í þá mannraun,

at þér komi eigi jamnan í hug Steingerðr". Kor-

mákr segir: „Alllítt fyrnist mér þat enn".

Þessi orrosta var mikil; fekk Haraldr konungr

ágætan sigr; hans menn ráku flótta. Þeirbrœðr

vóru staddir báðir saman ; snerust þá í mót níu

menn
; þeir börðust um hríð. Kormákr kvað

visu

:

(55> Skjótt munum, Skarði, herðnir,

skulum tveir banar þeira,

hollr, andskota hrindn,

hjördrítr, níu, fjörvi.
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meðan goðleiðum gáða

grunnleit, >ús mér unni,

gengr at glæstum bingi

gollseims-JNjörun heima.

Þorgils mælti: „Þar kemr þó oftast niðr".

Þeira orrostu lauk svá, at þeir brœðr fengn

sigr, enn hinir fellu níu
; þeir tóku þar fyrir

mikit lof af konungi ok marga sœmd aðra.

Þeir brœðr vóru með konungi í herferðum jamn-

an ; þá fann Þorgils, at Kormákr svaf lítit jamn-

an ok spurði, hví þat sætti. Þá kvað Kormákr
vísu:

(56) Brim gnýr, hrattir hamrar

blálands Haka standa,

alt gjalfr eyja þjalfa

út líðr í stað, víðis.

Mér kveðk heldr of Hildi

hrannbliks, an þér, miklu

svefnfált ; sörva-Gefnar

sakna mank, es ek vakna —

„kann ek þat segja þér, bróðir, at ek lýsi útferð

minni til Islands". Þorgils mælti: „Miklu er

fyrir fœtr þér kastat, bróðir, ok ei(gi) veit ek

nú til hvers dregr". Þegar konungr verðr víss

farfýsi Kormáks, þá kallar konungr Kormák til

sín ok segir hann óvitrlega gera ok letr hann

ferðarinnar ok tjár þatekki; réðst hann til skips.

I útláti fengu þeir veðr hvast ok áföll stór ok

brotnaði ráin. Þá kvað Kormákr vísu:

(57j Esa mér, sem Tinteini

— trauðr,s vásfara kauði,
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(ókjarr's hann) við þys þenna,

þrjótr myksleða brjóti;

þás (alsnjallir allir

oddregns stafar fregni)

es í Sólundar sundi

sundfaxa rá bundin.

Þeir láta í haf ok þola harða veðráttu ok eitt

sinn, er komithatði mikit áfall, vóru rnenn vátiiv

Þá kvað Kormákr vísu:

(58) Veit hinn, es tin tannar,

trauðr sæfara, enn blauði

(stöndumk llmr fyr yndi)

ógörva þat (sörva),

hvar élfaldin alda

oft gengr of skör drengjum

;

hann á vífs at vitja

varma búð á armi.

Þeir hafa harða útivist ok koma um siðir útan

at Miðfirði. Þeir kasta akkerum nær landi;

þeir sjá á land upp, hvar kona ríðr. Kor-

mákr kennir Steingerði ok lét skjóta báti ok

rær til lands, gengr skjótt frá skipi ok fær sér

hest, ríðr til móts við Steingerði ok þegar

er þau íinnast hleypr Kormákr af baki ok

tekr hana ofan ok setr niðr hjá sér; hrossin

ganga frá þeim ok líðr á daginn ok kemr at

myrkri. Steingerðr mælti: „Mál er at leita at

hestum várum". Kormákr kvað lítils mundi

við þurfa ok litast hann um ok sér hvergi

hrossin, enn þau höfðu vafizt í einu lœkjarfari

skamt frá því er þau sátu. Nú ferr nótt at
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hendi, taka þau á sik göngu ok kómu til lítils

bœjar ok var við þeim tekit ok veittr beini

slíkr, sem þau þurftu. Um nóttina hvíldi sin-

um megin bríkar hvátt þeira. Þá kvað Kor-

ínákr vísu:

(59) Hvílum, handar bála

Hlín, valda sköp sínu

(þat sjám) reið at ráði

rík, tveim megin bríkar,

nærgi's, oss í eina

angrlau^t sæing gangum,

dýr sköfnunga drafnar

dynleygjar, við, Freyja.

Steingerðr kvað betr, at eigi bæri saman fundi

þeira. Kormákr kvað visu:

(60) Sváfum, Hnoss, í húsi

hornþeyjar, vit Freyja

íjarðarlogs en frægja

íimm nætr saman grimmar,

ok hyrketils hverja

hrafns ævi gnoð stafna

lags, á lítt of hugsi,

lák andvanr á banda.

Steingerðr mælti: „Liðit er þetta ok get eigi".

Kormákr kvað vísu:

(61) Heitask hellur fljóta

hvatt sem korn á vatni,

(enn emk auðspöng ungri

ofþekkr) enn bjóð sekkva

fœrask fjöll en stóru,

fræg, í djúpan ægi: —
auðs áðr jamnfögr tróða

alin verði Steingerði.
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Steingerðr kvaðst eigi vilja háð hans. Kormákr

kvað vísu:

(62) Sýn berr mér í mína,

men*Gefn, of þat svefna.

(nema fági dul drjúga

drengr) ofraðar lengi,

at axllimar yðrar,

auð-Frigg, muni liggja,

Hrund, á heiðis landi

hlíðar mér of síðir.

Steingerðr segir: „Þat skal eigi verða ef ek

má ráða ok skildist þú svá at eins við þau mál,

at þess er þér engi ván". Nú sofa þau af um
nóltina. Um morgininn býst Kormákr í brott,

finnr Steingerði, tók af hendi sér fingrgull ok

vill gefa henni Hon mœlti: „Troll hafi þik

allan ok svá gull þitt
u

. Kormákr kvað vísu:

(63) Digla bauð ek dregla

dagtála (bví máli

mér vara dagr, sás dugði)

drífgagl (af því) vífi;

en bliðhuguð beiði

bauð golls-Njörun (auðar

mítt villat fé Fylla)

fingrgoll gefít trollum.

fííðr Kormákr ok líkar heldr illla við Stein-

gerði, enn verr við Tintein. Hann riðr heim

á Mel ok er þar um vetrinn ok vistar kaup-

menn nær skipi.

20. Þorvaldr tinteinn bjó norðr i Svinadal,

enn Þorvarðr bróðir hans í Fljótum. Um vetr-
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inn gerir Kormákr ferð sína norðr í Svínadal

at finna Steingerði, ok er hann kom í Svínadai

stígr hann af baki ok gekk til stufu. Stein-

gerðr sat á palli ok sezt Kormákr hjá henni,

enn Þorvaldr sitr í bekk ok þar hjá honum
Narfi. Hann mælti, Narfi, við Þorvald : „Skaltu

engan hlut í eiga um setu Kormáks? ok er sl.kt

ósitjanda". Þorvaldr segir: „Sœma mun ek

við slíkt; lízt mér þetta skammlaust þótt þau

tali". Narfi segir: „Illa er þá". Litlu síðarr

finnast þeir brœðr, Þorvaldr ok Þorvarðr; segir

Þorvaldr honum kvámur Kormáks þangat. Þor-

varðr segir: „Þykkir þér slíkt sitjanda?" Hann
kvað ekki hafa sakat þar til, enn sagði sér

óskapfelt vera um kvámur Kormáks. Þá segir

Þorvarðr: „Ek skal bœtr á ráða þótt þú þorir

eigi, því at öllum oss er skömm í". Þat var

næst er Þorvarðr kom í Svínadal, keyptu þeir

brœðr ok Narfi at einum göngusveini, at hann

skyldi kveða vísu svá at Steingerðr heyrði ok

segði, at Kormákr hefði orta, enn þat gegndi

engu. Þeir sögðu, at Kormákr hefði kent konu

þeiri, er Eylaug hét, frændkona hans. Enn þessi

var vísa:

(64) Vildak hitt at væri

vald-Eir gömul jalda

stœðilát í stóði

Steingerðr, enn ek reini,

værak þráða prúði

þeiri's stöðvar geira

-^̂
Ím'-ú^l CAMPBELL^ of Mec,/ðe2?5sv nm l FCTION
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gunnörðigra garða

gaupnelds á bak hlaupinn.

Steingerðr verðr nú reið mjök, svá at hon vill

eigi Kormák heyra nefndan. Þetta spyrr Kor-

mákr ok ferr at finna Steingerði; hann leitar

lengi orða við hana; þau svör kómu upp at

lyktum, at henni miklíkar, at hann yrkir um hana

níð — „ok er þat nú borit um alt herað". Kor-

mákr kveðr þat eigi satt vera. Steingerðr seg-

ir: „Mjök mundir þú þræta, ef ek hefða eigi

heyrt". Kormákr mælti: „Hverr kvað svá, at

þuheyrðir?" Hon segir hverr kvað — „ok þarftu

eigi míns tals at vænta, ef þetta sannast". Kor-

mákr ríðr í brott ok leitar þessa stráks ok finnr,

ok nú verðr hann at segja it sanna. Kormákr

verðr reiðr mjök ok hleypr at Narfa ok vegr

hann; slíka för ætlar hann Þorvaldi, enn hann

skauzt í skugga ok skammaðist sín ok kómust

menn í milli þeira ok skildu þá. Kormákr

kvað þá vísu:

(65) Nú mun œttleri ýta

OíMmœtandi hœta

(vér kunnum skil skepja)

Skíðunga mér níði

;

naddhríðar skalk níða

njót svát steinar fljóti;

nú hefk illan enda

Eysteins sonum leystan.

Þetta fréttist um heraðit ok vex at eins óþokki



52 KORMÁKS SAGA.

milli þeira. Þeir Þorvarðr ok Þorvaldr brœðr

eru stórorðir, enn Kormáki líkar þat illa.

21. Eftir þetta sendir Þorvarðr orð ór Fljót-

um, at hann vill berjast við Kormák, kveðr á

stað ok stund, kallast nú hefna vilja níðsins ok

annarra svívirðinga. Kormákr játtar þvi, ok er

stefnudagr kom, fór Kormákr í þann stað, sem

ákveðit var, ok var eigi Þorvarðr þar kominn ok

engi af hans mönnum. Kormákr hittir konu

eina þar á bœnum; hon heilsar honum ok spyr-

jast þau tíðenda. Hon mælti: „Hvert er þitt

erendi eða hvers bíðr þú?" Kormákr kvað vísu:

(66) Seinn þykki mér sökkvi

snyrtiraóts, ór FJjótum

sás elgrennir unnar

orð sendi mér norðan ;

hringsnyrtir þarf hjarta

háðœrr í sik fœra

(þó's men-Gunnar manni

meira vant) ór leiri.

Kormákr mælti: „Nú býð ek Þorvarði af nýju

hólmgöngu, ef hann telst hugar síns eigandi;

verði hann hvers manns níðingr ef hann kemr

eigi" — ok þá kvað Kormákr vísu:

(67) Skulut níðingar neyða,

(nú emk sóttr um gjöf Þróttar

— upp heldk Gauta gildi —
gagnum) mik til þagnar;

þat munu Þróttar víttir,

Þrós, regns stafar fregna,
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(byrjak frægð), nema fjörvi

fél-miðlendr mik véli.

Þá búa þeir brœðr mál til á hendr Kormáki um
níð. Frændr Kormáks halda uppi svörum; hann

vil engi boð bjóða láta; kvað þá níðs verðaenn

eigi sóma, ok kvaðst Kormákr ekki við þeim

vanbúinn útan þeir svíki hann. Þorvarðr hafði

eigi sótt hólmstefnu þá er Kormákr bauð hon-

um ; sagði Kormákr sjálffelt níð á þá ok þeim

maklegt at þola slíkt níð. Líðr nú fram til

Húnavatnsleiðar; fóru hvárirtveggju til leiðar.

Eitt sinn er þeir fundust, Þorvarðr ok Kormákr,

þá mælti Þorvarðr: „Mikinn fjándskap eigu

vér þér at gjalda margsháttar ok fyrir þat sama

býð ek þér hólmgöngu hér á leiðinni". Kormákr

segir: „Muntu nú nökkut betr til fallinn enn

áðr ok hefir þú jafnan undan hvikat". „Eigi

skal at síðr til hætta", segir Þorvarðr, „þolu

vér eigi lengr skammir slíkar". Kormákr kvað

sik ekki dvelja ok ferr heim á Mel.

22. Maðr hét Þórólfr, er bjó undir Spákonu-

felli; hann átti Þórdísi spákonu, sem fyrr var

getit; þau vóru þar á leiðinni; þóttust margir

þar traust mikit eigi er hon var. Þorvarðr

sœkir hana at ok beiðir hana liðs í móti Kor-

máki ok gaf fé til; býr Þórdís hann nú til hólms

svá sem henni líkar. Kormákr segir móður
sinni sína fyrirætlan; hon spyrr, hvárt hann

hyggi gótt til. „Hví skal eigi svá þó?", segir
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Kormákr. Dalla mælti: "Þér man eigi hlýða

svá búit þó, því at ófúss mun Þorvarðr at ber-

jast nema fjölkyngi sé við; þykkir mér hitt ráð at

þú hittir Þórdísi spákonu, því at við svik mun
at berjast". Kormákr mælti: „Lítit er mér um
þat"; þó fór hann ok hitti Þórdísi ok bað hana
liðs. Hon mœlti: „Nú komtu til síð; nú bíta

hann eigi vápn, enn vil ek eigi þér varna lið-

veizlu ok ver hér í nótt ok vitja heilla ok mun
ek þá fá svá gert, at þik bíti ok eigi járn".

Þar er Kormákr um nóttina. Þá er hann vakn-

aði fann hann at þreifat var undir ábreiðuna at

höfði honum; hann spyrr, hverr þar sé; sá snýr

i brott ok til útidura, enn Kormákr eftir ok sér
?

at þar er Þórdís, ok er hon þá komin í þann

stað, sem þeir skyldu berjast ok hefir gás und-

ir. Kormákr spyrr, hvat skyli. Hon lætr heim-

gásina niðr ok mælti: „Hví máttir þú eigi kyrr

vera?" Þá legst Kormákr niðr ok heldr fyrir

sér vöku ok vill vita tiltekjur Þórdísar. Hon
vitjar þrysvar ok forvitnast hann í hvert sinn

um athœfi hennar; it þriðja sinn er Kormákr

kemr út hefir hon skorit tvær gæss ok látit

renna saman blóðit í bolla; þá hafði hon tekit

ina þriðju gásina ok ætlar at skera. Þá mælti

Kormákr: „Hvat skal þessu starfi, fóstra?" Þór-

dís mælti: „Þat mun þó sannast Kormákr, at þér

mun í síðra lagi mega at duga; hafða ek nú ætlat

at fyrirkoma þeim ósköpum, er Þórveig hafði á
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Jagt ykkr Steingerði ok mættið nú njótast ef

ek skæra ina þriðju gásina svá at engi vissi".

Kormákr mælti: „Ekki trúi ek á slíkt" — ok

kvað vísu:

(68) Aura gafk, á eyri

af, skar mær, at bærit

Týr, sýndisk, mér taura,

tveim gangvegum þeima;

vesa mun blóð af blóði

(bjóð aldri þat skaldi

þeims ölverki orkar

ásar) tveggja gása.

Þeir fóru til hólms. Þorvarðr gaf spákonu

meira fé ok þá hann blótit. Kormákr kvað

vísu

:

(69) Mjök hafa troll of trylda

(trúit mannr konu annars)

eldreið Áta foldar

(ómissila) þessa;

vættik hins at valdit,

es at vangroði gangum,

(hvat of kennum þat henni?^

hás völva, því, bölvi.

Þórdís mælti: „Fæ ek svá gert, at kennir þik

eigi". Kormákr mælti ilt í móti ok kvað hana

illu einu valda munu ok vill draga hana út í

dyrr ok sjá augu hennar í sólskini. Þorgils

bróðir hans bannaði honum þat ok lét til engis

vera. Steingerðr kveðst fara vilja til hólms ok

svá var gert. Þá er Kormákr sá hana kvað

hann vísu:
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(70) Hefk á hólm of gengit

hald-Eir, of þik, faldu,

(hvat megi okkrum ástum)

annat sinn (of rinna ?)

ok vígsakar vakðar

(Vár) hefk of þik (báru,

fúrs skal mér an Tinteini)

tvær, (unnostan værri).

Síðan börðust þeir; sverð Kormáks beit ekki;

þeir áttust lengi höggva viðskifti við ok beit

hvártki sverðit. At lyktum hjó Kormákr á síðu

Þorvarði; var þat mikit högg svá at lúðist

undir ok brotnuðu rifin í Þorvarði ok varð hann

óvígr ok skildu við þetta. Kormákr sá, hvar

naut stóð ok hjó þat. Honum var orðit varmt

ok tók hann af höfði sér hjálminn ok kva5

vísu

:

(71) Hetk á holm of gengit

handarskers, at berjask

þú skaltat mér, þella,

þriðja sinn of kviðja;

rauðk eigi ek rauða

reyr á þessi dreyra,

mítt kveðk slætt, í sveita,

sverð fordæðu gerðu.

Hann þerrir af sér sveita á möttulskauti Stein-

gerðar. Kormákr kvað vísu:

(72) Ek verð (oft þvít þykkjum

erróttr) af mér þerra

(golls hlýt'k af þér þella

þraut) á möttulskauti

;

því Ját í set snauta
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saurreiði (brag greiðik)

— mér hefir steypt í stúru

Steingerðr — bana verðan.

Kormákr bað Steingerði með sér fara; hon kvaðst

munu skipa um menn ok skiljast þau ok unir

hvártlveggja illa við. Þorvarðr er þangat fœrðr

ok bindr hon um meiðsl hans. Kormákr hittir

nú jamnan Steingerði. Þorvarði batnar seint ok

þegar er hann má á fœtr fœrast ferr hann at

hitta Þórdísi ok fréttir hana, hvat honum væri

helzt til heilsubótar. Hon segir: „Hóll einn er

heðan skamt í brott, er álfar búaí; graðung þann

er Kormákr drap skaltu fá ok rjóða blóð grað-

ungsins á hólinn útan enn gera álfum veizlu

af slátrinu ok mun þér batna". Eftir þetta

senda þeir Kormáki orð, at þeir vilja kaupa

graðunginn; hann kvaðst eigi vilja varna þeim

kaups, enn hafa fyrir baug þann er Steingerðr

átti. Þeir vitja graðungsins, enn selja Kormáki

bauginn ok fara með sem Þórdís sagði fyrire

Kormákr kvað vísu:

(73) Hins njun hör-Gefn spyrja,

es it heim komið báðir

með blót roðin, beiði

benhlunns, sús mér unni

:

Hvar's nú baugr enn brendi?

— böl ólítit drýgjum —
hefr hann sveinn enn svarti,

sonr Ogmundar, skaldi.

Þetta ferr sem Kormákr gat til
7

at Steingerði

líkar illa er þeir höfðu baugnum lógat.
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23. Eftir þetta batnar Þorvarði skjótt. Þá

er hann þóttist aftrbati ríðr hann á Mel ok

býðr Kormáki hólmgöngu. Kormákr mælti:

„Seint leiðist þér, enn játti ek". Nú fara þeir tii

hólms; finnr Þórdis Þorvarð nú sem fyrr. Kor-

mákr sœkir ekki hennar traust. Hon deyfði fyr-

ir Kormáki sverðit svá at ekki beit, enn þó hjó

Kormákr svá mikit högg á öxl Þorvarði, at

axlarbeinit brotnaði ok var höndin þegar ónýt;

varð hann af þessum lemstrum óvígr ok hlaut

at gjalda annan baug í hólmlausn. Þá hljóp at

Þórólfr undan Spákonufelli ok bjó til Kormáks;

hann bar af sér höggit ok kvað þá vísu:

(74) Rjóðandi lét randa

ryðskalm of mér falma

(fægik Fjölnis veigar)

— fnasi hann vesalstr manna —
ok þrumskúrar þeirar

(þat varð hlaup at skaupi),

víst hafði mér váða,

(verr spákonu) ferri.

Kormákr hjó blótnaut eftir siðvenju ok mælti:

^llla erum vér viðkomnir at þola ágang yðvarn

enn fjölkyngi Þórdísar" ok kvað visu:

(75) Deyfði eld en aldna

örg vættr fyr mér törgu,

(læt ek nið á bak bíta

böðlund) at hjörfundi;

dugðit hjörr, þás hugðak

hjalmrœkjanda at sœkja,
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högg hlaut huglaus dugga

helzti stinn at minni.

Eftir þat fara hvárir til síns heima ok líkar

hvárigum vel.

24. Skip þeira brœðra stóð uppi í Hrúta-

firði um vetrinn. Um várit halda kaupmenn

til skips; þeir brœðr ætla ok at fylgja skipi

sinu. Þá er þeir vóru búnir ferr Kormákr at

finna Steingerði ok áðr enn þau skilja kyssir

Kormákr Steingerði tvá kossa heldr óhrapalliga.

Tinteinn vill eigi svá gert hafa. Nú eigu hlut

i vinir hvárratveggju, at Kormákr skyldi bœta.

Kormákr spyrr, hvers þeir beiðist. Þorvarðr

?egir: „Bauga þeira tveggja, er ek hefi mist

fyrri". Þá kvað Kormákr vísu:

(76) Baugi varðk at bœta

brunnleygs hvaðar-tveggja,

(gulduð fé fyrr), bjartrar

fang hals mýils spangar;

gátut gjalli mœta
golls laufguðum þolli

(tál hefk teitimála)

tveir kossar fémeiri.

Ok er Kormákr var til skips farinn þá kvað hann

'vísu

:

(77) Yísu munk of vinna,

áðr vér til skips gangim,

senda sörva-Rindi

til Svínadals mína;

koma skulu ðll til eyrna

orð mín Skögul borða,
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betr ann'k sigli-Ságu

an sjalfum mér halfu.

Nú fer Kormákr útan ok með honum Þorgils

bróðir hans ok kómu til hirðar konungs; var

þar vel við þeim tekit. Þess er getit, at Stein-

gerðr biðr Þorvald tintein at þau skyldi útan.

Hann kvað þat eigi ráðlegt, enn má þó eigi

synja henni. Ráðast þau til ferðar ok kómu
um haf ok settu víkingar at þeim ok vildu

ræna þau, ok taka í brott Steingerði. Þess

verðr Kormákr víss ok ferr til ok veitir þeim

lið svá at þau heldu öllu fé sínu. Kómu þau

síðan til konungshirðar ok einn dag var þat er

Kormákr gekk um stræti; sá hann Steingerðt

sitja í skemmu einni ok gekk þagat ok sat

bjá henni ok talaði við hana ok kysti hana

fjóra kossa. Þorvaldr varð varr við þat ok

brá sverði; síðan hljópu konur í milli ok síðan var

sent eftir Haraldi konungi. Hann kvað vant

munu til at gæta með þeim — „enn gera mun
ek sætt með ykkr". Þeir játtu því. Konungr

mælti: „Einn koss skal vera fyrir þat er Kor-

mákr veitti þér lið í landtöku, enn fyrir annan

þat er Kormákr sótti Steingerði, enn fyrir tvá

kossa tvá aura gulls". Kormákr kvað sömu

vísu sem fyrr er ritin:

(76) Baugi varðk at bœta.

Einn dag er Kormákr gekk á stræti sá hann

Steingerði, víkr til hennar ok biðr hana ganga
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með sér; hon neitar því; þá kippir Kormákr henni

at sér; hon kallar til liðs sér; konungr var

nær staddr ok gengr til ok þótti undarleg þessi

för ok tók hana af honum ok mælti til hans

stuttlega. Konungr gerði sik reiðan, enn Kor-

mákr er þó með hirð ok kemst brátt í vináttu

við konung ok var kyrt um vetrinn.

25. Eftir um várit byrjar Haraldr konungr

ferð sína til Bjarmalands með miklu liði. Kor-

mákr var skipstjórnarmaðr í þeiri ferð ok á

öðru skipi var Þorvaldr; eigi eru fleiri nefndir

skipstjórnarmenn. Ok er þeir sigldust nær í

sundi einu laust Kormákr hjálmvelinum við

eyra Þorvaldi ok fell hann frá stýrinu í rot;

skip Kormáks rendi við er þat misti hjálmval-

ar. Steingerðr sat áðr hjá Þorvaldi ok tók til

stýris ok stýrði á flatt skip Kormáks. Þat sa

Kormákr ok kvað vísu:

(78) Fekk sás fögru vífi

fór nœr an vér stórum

högg af hjftlmar skíði

í hattarstall miðjan;

Eysteins hratar arfi

á elliða stafni

;

stýrattu á mik, Steingerðr,

þótt steiffurla látir.

Skipinu hvelfir undir Kormáki ok hans mönnum
varð skjótt borgit, er mart var manna við. Þorvaldr

rétti við ok snúa áleiðis ferðinni ; býðr konungr

sína gerð á málinu ok því játtu þeir báðir.
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Konungr lét jamt högg Þorvalds ok hrakning

Kormáks. Þeir kómu um kveldit við land;:

sat konungr ok menn hans í snæðingi. Kormákr

sat útarr við dyrr í tjaldinu ok drakk tvímenn-

ing á Steingerði, ok meðan hann gerði þetta stal

maðr frá Kormáki dálki til spotts, er hann hafði

lagt af sér feldinn, ok er hann skyldi til taka

var ór dálkrinn. Kormákr spratt upp ok hljóp

eftir manninum með spjót þat, er hann kallaði

Vigr, ok skaut eftir honum ok misti ok kvað*

vísu

:

(79) Drengr ungr stal mik dalki

þás drakk á mey rakka;

skuluma of dalk deila

sem drengir tveir ungir;

vel hefik Vigr of skefta

varðk í grjót at skjóta,

víst's at manns of mistak,

mosi varð upp at losna.

Eftir þetta fóru þeir til Bjarmalands ok aftr

þaðan ok kómu heim í land.

2G. Þorvaldr tinteinn býr skip sitt til Dan-

merkr ok Steingerðr með honum. Litlu síðarr

fara þeir brœðr ina sömu leið ok kómu við

Brenneyjar síð um kveld. Þar sá þeir fljóta

fyrir skip Þorvalds; var hann þar sjálfr ok

nökkurir menn með honum ; þeir vóru ræntir

fé öllu, enn Steingerðr brott tekin af víkingum.

Þar var fyrir víkingum Þorsteinn son Ásmundar

eskisíðu, er barðist við Ögmund föður Kormáks
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ok Þorgils. Nú finnast þeir Þorvaldr ok Kor-

mákr; þá spyrr Kormákr, hvárt eigi hefði tekizt

slétt. Hann segir: „Nú hefir víst tekizt eigi

sem bezt". Kormákr spyrr: „Hvat er at orðit,

er Steingerðr í brottu ?" Þorvaldr segir : „Brottu

er Steingerðr ok fé várt alt". Kormákr mœlti:

„Hví sœki þér eigi eftir?" Þorvaldr segir : „Eigi

höfum vér afla til". Kormákr mælti: „Segir

þú ómátt þinn á?" Þorvaldr segir: „Eigi

höfum vér þrek til at berjast við Þorstein, enn

ef þú hefir afla til, sœk þú þér til handa". Kor-

mákr mælti: „Fara skal þá". Um nóttina

gengu þeir brœðr á bát ok reru til víkingaskips;

gengu upp á skip Þorsteins. Steingerðr var í

lyftingu ok gift manni, enn flest lið var á landi

við bakstrelda. Kormákr heimti sögur af mat-

sveinum ok sögðu þeir honum alt þat, er þeir

vildu brœðr. Þeir gengu á skip at skutbryggju.

Þorgils kipti brúðguma á borð út, enn Kormákr

drap hann við borðinu. Þorgils hljóp á kaf

með Steingerði ok svamm til lands. Þá er

Kormákr var nær landi iögðust at honum álar

yfir hendr honum ok fœtr, svá at hann dregr

niðr. Kormákr kvað vísu:

(80) Runnu, randar linna

rógviðr, at mér gnógir

þá's vér of fen fórum,

flokkum díkis bokkar

;

Gauts mundi þá gáttar

gnýsvells, ef þar fellak,
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lunds (komk lítlu sprundi)

löngum minzk (ór öngum).

Kormákr legst til lands ok fœrir Þorvaldi Stein-

gerði. Þorvaldr bað Steingerði nú fara með

Kormáki ; sagði hann drengilega hafa eftir sótt.

Kormákr kvað þat vilja sinn. Steingerðr kvaðst

ekki skyldu kaupa um knífa. Kormákr kvað ok

ekki þess mundu auðit verða ; kvað illar vættir því

snemma skirt hafa eða ósköp. Kormákr kvað

vísu

:

(81) Hirðat, handar girðis

Hlín, (sof hjá ver þínum)

fátt kant, í mun manni,

minna frama, at vinna.

Þó skalt fornrar faldu

Frigg, heldr an mér liggja

(drykk hefk yðr of aukit

Aureks) næir gauri.

Kormákr bað Steingerði fara með bónda sínum.

27. Síðan sneru þeir aftr brœðr ok til Nor-

egs, enn Þorvaldr tinteinn fór til Islands. Enn
þeir brœðr herjuðu um írland, Bretland, Eng-

land, Skotland ok þóttu inir ágæztu menn.

Þeir settu fyrst virki þat, er heitir Skarðaborg;

þeir runnu upp á Skotland ok unnu mörg stór-

virki ok höfðu mikit lið; í þeim her var engi

slíkr sem Kormákr um afl ok áræði. Eitt sinn

er þeir höfðu herjat rak Kormákr flótta, enn

liðit var til skips farit; þá kom at Kormáki

ór skógi blótrisi Skota ok tókst þar atgangr
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harðr. Kormákr var ósterkari, enn risinn troll-

auknari. Kormákr leit til sverðs síns ok var rent

ór slíðrum. Kormákr seildist til ok hjó risann

banahögg. Risinn lagði þó svá fast hendr at

síðum Kormáki at rifin brotnuðu ok fell Kor-

mákr ok risinn dauðr ofan á hann ok komst

Kormákr eigi upp. I annan stað fara menn

at leita hans ok finna ok fluttu hann til skipa.

Þá kvað Kormákr vísu:

(82) Vasa sem fljóð í faðmi

þas fangremmi mœttak

við strengmara stýri,

Steingerði mér hefðak;

mundak öl at Oðins

í öndvegi drekka

skjótt (segik frá því skötnum)

ef mér Skrýmir lið veittit.

Þá var at hugat sárum Kormáks ok vóru brot-

in rifin í hvárritveggju síðunni. Kormákr kvað

eigi þurfa at grœða sik; lá hann í sárum um
hríð; hörmuðu menn þat er hann skyldi svá ó-

varlega farit hafa. Kormákr kvað vísu

:

(83) Réðkat því at, reiði

Rindr, morðgöfugr forðum,

sunds, at, sólar. grandi

sverð skyldi mér verða,

forðumk vætr, því at verða

vígnaðrs stafar aðrir

(snertumk harmr við hjarta)

helnauð, ór kör dauðir.

ök enn kvað hann vísu:

5
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(84) Vasat með mér í morgin

maðr þinn, kona en svinna,

(roðinn vas hjörr til hodda)

handfögr (á Irlandi),

þás slíðrdreginn seyðir

sang of mínum vanga

Hlakkar tafns, enn hrafni

heitr fell a nef sveiti.

Ok nú tók at líða at Kormáki. Þá kvað hanrc

vísu:

(85) Dunði djúpra henja

dögg ór mækis höggvi,

(har ek með drengjum dýrum

dreyrugt sverð) á eyri;

bera knáttu þá hreiðan

blóðvönd hjarar Þundar;

þó munk, greipa-glóðar

Gerðr, strádauða verða.

Kormákr kveðst Þorgilsi bróður sínum gefa vilja

íeit ok liðit; kveðst honum unna bezt at njóta.

Síðan andaðist Kormákr, enn Þorgils réð fyrir

liði ok var lengi í víkingu.

Ok lýkr þar sögu þessi.



Viðbœtir.

Brot ór Sigurðardrápu.

(1) Heyri sonr á, Sýrar

sannreynis, fentanna,

örr, greppa lætk uppi

jast-rín, Haralds, mína.

(2) Meiðr es mörgum œðri

morðteins í dyn fleina;

hjörr fær hildibörrum

hjarls Sigurði jarli.

(3) Eykr með ennidúki

jarðhljótr día fjarðar

breyti, hún sás, beinan,

bindr. Seið Yggr til Bindar.

(4) Svall, þás gekk með gjallan

Gauts eld, hinn's styr beldi,

glaðfœðandi Gríðar,

Gunnr. Komsk JJrðr ór brunni.

(5) Hróðr gerik of mög mæran
meir Hákonar íleira,
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haftsœnis geldk hánum
heið. Sitr Þórr i reiðu.

(6) Hafit maðr ask né eskis

afspríng með sér þingat

fésæranda at fœra

fats. Véltu goð Þjatsa.

Hver/ muni vés við valdi

vægi kind of bægjaskí

því fúrrögnir fagnar

fens. Vá Gramr til menja.

(7) Algildan biðk aldar

allvald of mér halda

ýs bifvangi Yngva
ungr. Fór Hroftr með Gungni.

Brot óv laiisayísu.

— — því at málvinu minnar

mildr Þórketill vildir. — —

Yísa um Eormák ór íslendingadrápu

Hauks Valdísarsonar.

(25) Kendi Kormákr stundum

kynstórr viðum brynju

(oft brá hann við heiftir

hrafns sút) i gras lúta;

ok almr, sás hlaut hilmis

hald, blóðugra skjalda

(höld frák hræðask aldri)

hugprúðr á sik trúði.



Yísnaskýringar.

1. (Kormákr): Nú varð mér fyr skammu ramma-

ást 1
í jötuns snótar leiði2 mínu. Menreið3 réttumk

risti4 . Þeir fœtr fald-Gerðar5 munu verða mér at fárið

oftarr an 7 nú. Ella veitk 8 svarra9 alls ekki.

1. ramma-ást: ofrást (myndað sem Brattahlíð, ramma-

galdr o. s. frv. Orðið er skrifað sem tvö orð í hand-

ritinu, en á því er eigi byggjanda. Að vísu raunu all-

ir vísnaskýrendr hafa tekið svo upp hingað til og œtl-

að orðin „ramma ást" standa í þolfalli, en hafa þá
jafnframt annaðhvort orðið að breyta tekstanum eða

lentí aðrar ógöngur). — % jötuns snót tröllkona; leiði

byrr, vindr ; tröllkonu leiði = hugr. Mér varð ramma-

ást í hug, sbr. mér varð hræðsla í hug. — 3. menreið,

kona. — 4. réttumk risti = rétti fram fyrir mig rist sína,

fót sinn „til ökla". — 5. kvenkenning. — 6. fár, hér:

hugarfár, hugstríð. — 7. an = en, heldr en. — 8. veitk,

veit ek, hér: þekki eg. — 9. svarri, ókent heiti konu.

„Svarri ok svarkr, þær eru mikillátaru (Edda).

Nú varð eg fanginn ofr-ást fyrir skömmu. Kona

rétti fót sinn fyrir mig. Þeir meyjarfœtr munu oftar

en nú valda mér hugstríði. Að öðru leyti þekki eg

meyna alls ekkert.

2. 8ami: Björt ljós beggja kinna drósar1 brunnu

á mik of feldan eldhúss við, oss hlægir þat eigi, —
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enn gatk líta til ökla ítrvaxins svanna 1 hjá þreskeldi.

I>rá muna2 eldask 8 oss of ævi.

1. kvenheiti, ókend. — 2. muna = mun eigi. — 3.

fyrnast.

3. Sami: Haukfránn 1 brámáni 2 hörvi8 glæstrar

lauka brims Hristar4 skein á mik und ljósum brúna

himni5
. Enn sá hvarma tungs6 geisli gullmens Fríðar 7

sýslir síðan óþurft mína ok hringa Hlínar8
.

1. Haukfránn ; snar eða hvass sem auga hauksins.

— 2. brá: augnahár; brámáni: auga. — 3. hörvi,

þágufall af hörr = lín. — 4. laukábrim: laukseyði;

Hrist ein af valkyrjum; laukabrims Hrist er kven-

kenning. — 5. brúna himinn: enni. — 6. hvarmatungl

= brámáni, auga. — 7. gullmens Friðr kvenkenning.

— 8. kvenkenning.

Haukfrán augu línskrýddrar meyjar leiftruðu á mig

undir björtu enni. En það augnaleiftr mun orka síð-

an báðum okkr hugarangrs.

4. Sami: Baugsœm 1 líðs lind2 hófat 8 af mér augu

(né leyndak4 því hyggju stríði) — ek man bands beiði-

Rindi5 — þá er helsisœm 6 húnknarrar happþægi-BiI 7

starði á mik at hjarra krapta8 Hagbarðs halsi.

1 baugsœm: baugskreytt. — 2. UÖ : öl, sem fram

erreitt; lind: einstakt linditré ; liðslind: öl-selja, kven-

kenning. „Kona er kend við allskonar trjáheiti kven-

kend". Heiti á einstöku tré hverrar tegundar er oft-

ast kvenkent í vorri tungu, svo sem : björk, bók, eik,

fura, grön, lind, selja, þöll, ösp. (Timbrið eða efniviðr-

inn hefir aftr samsvarandi kynlaust heiti hljóðorpið,

þar sem því orkar : birki, bœki, eiki, fyri, greni, lindi,
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þelli, espi. — Karlkend trjáheiti: askr, heggr, reynir,

þollr; „efnið" f aski : eski). — 3. hófat: hóf eigi. —
4 Réttara mundi leyndi, og á þá við Steingerði, eins

og sr. Janus Jónsson hefir bent á í Arkiv f. nord.

filologi 1899. — 5. Rindr, ásynja; bandsbeiði-Rindr,

kvenkenning. — 6. helsisœm, skreytt hálsbandi; sbr
#

baugsœm. — 7. húnn, í hnefatafli ?, sbr. gátur Gestum-

blinda, eftil vill sama sem „refr" í refskák (Skýrsla um
Forngripasafn íslands I. bls. 37— 42); húnknörr = tafl-

borð; Bil, ásynja; húnknarrar-happþœgi-Bil ásynja,

«r hlýtr happ í (leikr að) tafli, kvenkenning. — 8. krapti

:

stoð eða krappi; hjarra-krapti: (líkl.) dyrustafr. — 9.

Hagbarðr, danskr fornkonungr; hjarrakrapta Hagbarðr,

„líkneski Hagbarðs", sem skorið hefir verið á dyru-

stafinn.

Mœrin baugskreytta hafði eigi af mér augun. Hún

fekk eigi leynt hugstríði sínu, — eg man hana — þá

<er hún starði á mig frá hálsi Hagbarðslíkneskjunnar.

5. Sami: Alhvít Áta eld-bekks Eir 1 kvaðsk of aft-

skœrur2 þekkja á mér eitt lýti, ok þó lítit : Vel borin

haukmœrar Hlín 3 kvað hári mínu sveipt í enni. Ek
skylda kenna þat kyn kvinna.

1. Áta éldbekks Eir = Áta bekks eld-Eir; (Áta er

tilg. Bugges fyrir „ítau í handr.) ; Áti, sækonungr;

békkr: lœkr; Átabekkr: sjór; sjávar-eldr: gull; Eir,

kvenkenning. — 2. aftanskœrur : rökkr. — 3. Hauk-
mœrar, eignarf. af haukmœrr: haukmýrr, haukland,

hönd eða handleggr; haukmœrar-Hlín á því að vera

tvenkenning, en er ófullkomin.

6. Sami : Ek ber svört augu ok sölva* lá2 til fund-

ar við sága snyrtigrund 3
; erma Ilmi4 þykkik allfölr

;
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þó hefk stundum komið mér hjá meyjum sem drengr

enn fagri, mengrund !
5

, hagr at manga við hrings-Hörn6
.

1. sölva, þolfall af sölr, er virðist þýða líkt og fölr;

sbr.: grasið sölnar á haustin. — 2. lá, hér sama sem
hörundslitr; Kormákr kveðst hafa „sölva láu og kemr
það heim við það, er Steingerði þykir hann „allfölr". — 3.

sága, þágufall flt. af sogr eða „sár", ílít; sága snyrti-

grund, kvenkenning. Dr. F. J. vill hafa sveiga í stað

sága, og fer betr á því. — 4. Ilmr: ásynja; errna-

Ilmr kvenkenning. — 5. mengrund, kvenkenning. —
6. Hörn, Freyja; hrings-Hórn, kvenkenning.

7, Sami: Metk annat auga öl-Ságu 1
,
þat es liggr

í ljósu líki beðjar-Nannu 2
,

þriggja hundraða. Hadd*
þann met ek snimma4 fimm hundraða, er hörbeiði-Sif5

greiðir. Hodda fægi-Freyja6 verðr dýr.

1. Öl-Sága, („Konur er rétt at kenna við alt þat er

þær eigu í gripum ok við allar hannyrðir þeira, svá

ok við öikeröld ok drykkju". Edda.). — 2. beðjar-

Nanna, kvenkenning. — 3. Haddr, hár. — 4. snimma
= snemma, hér: hyklaust. — 5. Kvenkenning. — 6.

Hoddar == fé ; hodda fœgi-Freyja, kvenkenning.

8. Sami : Metk hugstarkr 1 auðar þellu2
, þás mér

grandar8
, íslands alls ok handan Húnalands sem Dan-

markar. Háþyrnis geira-Eir4 es verð Engla iarðar ok

íra grundar. Metk svinna sunds sól-Gunni5 .

1. hugstarkr, hugsterkr, öruggr, ótrauðr. — % auð-

ar þella, kvenkenning. — 3. þás mér grandar, þá, er

fær mér hugarstríðs. — 4. Háþyrnir hefir verið skilið

sem hár, en sú skýring er vafasöm. Há er húð;

„háþyrnis" getur verið eignarf. af háþyrni, kynlaust;

háþyrni, hágaddar, hábarr, er þá (safnorðið) hár ; aftr
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virðist háþyrnir varla geta þýtt annað en einstakt hár.

Háþyrnis geirar merkja þá kamb eða hárgreiðu. Há-
þyrnis geira-Eir, kvenkenning. — 5. sunds sól: gull,

Gunnr: valkyrja ; sunds sól-Gunnr, kvenkenning.

Eg met meyna, er skapar mér þrá, ótrauðr verða

alls íslands, fjarlægs Húnalands og Danmerkr. Hún

er verð Englands og írlands. Eg kann að meta þá

vitru mey.

9. Sami : Tósti, skalt láta léttfœran hest minn

rinna móðan und þér of miklar heiðar, ljóst mar 1 vendi

;

mér es makara at mæla mart orð við Steingerði an

elta mórauða sauði um afréttu !

1. marr: hestr.

10. Sami: Svarðar sef þeys teins Freyja1 kom
beina at mér saurfirðum2 skarar geir 3

, man ek góða

grepps4 reiðu5
, þó váru vér meðalkunnir6 þeiri hyltinga

vallar þall 7
; minnumk at unna unnfúrs Eir 8

.

1. Svörðr, hér hárhamr, húð, svarðar sefþeys teinn

tekið sem kambr, en líkJega eru orð þessi eitthvað úr

lagi fœrð. 011 kenningin er kvenkenning. — 2. samv
firðr: þveginn. — 3. skör: hár ; skarar geir virðist eiga

að vera hárjárn (hárskurðarjárn eða rakhnífr). — 4.

greppr: skáld. — 5. man ek góða grepps reiðu: eg

man, að eg var „vel til reika". — 6. meðalkunnr, miðl-

ungi kunnr, lítt kunnr. — 7. — hyltingr : ormr ; orms
völlr: gull; gulls-þall: gulls þöll, kvenkenning. — 8.

unnfúr: sjávar-eldr, gull; gulls-Eir, kvenkenning.

11. Jíarfi: Hversu þykkja þér ketils ormar 1
, Kor-

mákr?
1. Ketils ormar: mörbjúgu.
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12. Þarf engrar skýringar.

13. Kormákr: Hvat skalt ófróðr orfa Átit rœða

of rnat? Þér var eng þarf2 þeirar kerski við mik, Narfi!

1. Áti, sækonunsr; orfa Áti, piðrandi mannkenning.

2. evg þarf: engi }>Örf.

14. Sami : Fréttinn 1 freni'ufœðir2 spurði, hvé mér

þœtti ketilormar; mér sýndisk hann hvarmrauðr8 heima.

Veitk at hrímugr4 hlúki5
, hrókr saurugra flóka, sá er

taddi túnvöllu, hafði tíkr erendi 6
.

1. Fréttinn: spurull. — 2. frenja: kýr; freniu fœð-

ír, óvirðuleg mannkenning. — 3. hvarmrauðr: rauð-

eygr af eldhúsverkum. — 4. hrimugr : sótugr. — 5. hluki,

„dólpungr", skammaryrði. 6. Kormákr brigzlar Tósta

um eldhússtörf. fjósaverk, að hann aki á völl og sé

illa til fara. Lík eru brigzlyrði Hallfreðar um Grís

Semingsson.

15. ^ainii : Engis sax 1 hneit2 vitjöndum 8 við Hrungn-

is fóta stalli 4 ; vask B of grenginn inn at finna hall-Ilmi6 ;

hitt skal vita lítlu meira vítis. ef hœtir mér grandi;7

es handvíst 8
; né fyr leggjum Yggs líð9.

1. Engis sax: ljár. — 2. hneit: skall, slóst. — 3.

vitjandum, þágufall af vitjandi, hér: gestkomandi

;

skáldið á við si'álfan sig, er hann vitjar heim í

bœinn. — 4. Hrungnis fóta stallr : skjöidr. 5. vask,

var ek. — 6. hallr : lítill steinn; Nmr, ásynía; hall-

Ilmr, kvenkenningr. — 7. hitt skal horfa þér til hóti

meiri refsingar, ef þú gerir til h'klegan að vinna mér

skaða. — 8 það er fullvíst. — 9. Yggr: Óðinn; lið:

frarareitt öl; Yggslíð: skáldskapr; né fyr leggjum Yggs

líð, eg mun ekki hætta að yrkja.
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16. Sami: Sœta 1 hvarf braut ór sal; erum þver-

legar2 hugr á sunns herkis Gunni8
;
— hvat merkir4

nú hall alla ?5 — Rendak brágeislum alt hús et innra

at þeiri ; erum fúsir at finna eyrar geirs hyrs hörn 7
.

1. Sœta, ókent kvenheiti (sbr. heima-sæta). — 2. er-

um þverlegar, raér eg því fastar (hugr á). — 3. sunns:

sunds; herlcir: eldr; sunds-eldr, gull; gulls Gunnr,

kvenkenning. — 4. merkir: skreytir, fegrar, fríðir. —
5. hvat merhir nú hall (== höll) alla? — hvað hefir

húsið nú sér til ágætis, er mœrin er á braut ? — 6.

renna brágeislum. renna sjónum, svipast um. — 7.

eyrar geirs hyrs hörn, á að vera kvenkenning, en vafa-

laust affœrð, enda vantar hendingar í vísuorðin, er svo

er upptekið, en enginn mun enn hafa getið hins rétta

til lagfœringar.

17. Sami : Andskotar mínir, eins karls synir, sitja

inni ok hvetja sverð sín; erut^ þeir banar mínir. Enn
ef tveir vega at mér einum á víðum velli, þás sem ær

sœki fjör2 at órœknum8 ulfi.

1. erut: eru eigi, munu eigi verða. — 2. líf. — 3.

érœkinn: ófyrirleitinn, hlífðarlaus, ólmr.

18. Sami: Menn sitja ok meina mér eina steina-

Gná1
; þeir hafa víl2 at vinna, er varða8 mér borða-

Gna 4 Því meira skal ek unna þeiri sörva-Gunni5
, sem

þeir ala meiri öfund um göngur órar.

1. steina-Gná< kvenkenning. — 2. vil, ilt verk og

erfitt. — 3. varða: verja. — 4. borði, hlað, band,

borða-Gná, kvenkenning. — 5. sórva-Gunnr, kven-

lcenning.

19. Sami : Sitja menn ok roeina mér ásjánu þína;

3
,þeir hafa lögðis loddu linna fœtr at vinna" 1

. — því
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at allar þjóðáar2 skulu rinna upp 3
í landi áðr þér hafn-

ak, ölstafns linns lýsi«grund 4
.

1. Fyrri hluti vísunnar er ekki annað en endrtekn-

ing af fyrra hluta næstu vísu á undan; hefir hann
brjálast svo í minni manna, að söguritarinn heíir tek-

ið hann upp í tvennu lagi. Orð þau, er í tilvísunar-

merkjunum standa, eru auðsælega aífœrð og þýðir því

eigi að leita skýringar á þeim óbreyttum.

2. þjóðáar, þjóðár, stórár. — 3. rinna upp: renna

upp í móti. — 4. kvenkenning, eitthvað rangfœrð.

20. Sami: Ljós línu Hlín! 1 Hvern Hrundar leika

skapfrömuð 2 mundir þú kjósa at þínum ver3 ?

1. línu hlín, kvenkenning. — 2. hrund, valkyrja •

hrundar leika skap-frömuðr = hrundar skapleika fröra-

uðr, bardagamaðr, hér mannkenning. — 3. verr: eigin-

maðr.

21. Steiug-erðr: Bauglestir! Ek munda festa raik

brœðr2 Fróða 3 blindum 4
, ef goð gerðisk mér góð ok

sköp yrði5
.

1. mannkenning. — 2. bróður. — 3. Fróði var bróð-

ir Kormáks. — 4. blinduni, — jafnvel þótt hann væri

blindr. — 5. sköp yrði, forlögin léti þess auðið verða.

22. Kormákr: Kosta hins fast, at haldir hesti ok

skjaldi; hnyðja ór1 mun bráðlaga koma yðr við eyra;

seg þú aldregi síðan frá sumbli, þótt fregnir sjau um
dag2

;
— skalt kemba of kúlu 3

, kurablabrjótr4
.

1. ór: vor, þ. e. mín. — 2. jafnvel þótt þú fréttir um
sjö á einum degi. — 3. kemba um kúlu: eiga uro sárt

að binda. — 4 óvegleg mannkenning.
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23. Sami: Bersi hefr sótta brott heitkonu mína

— (hann á at vísu reiði valkjósanda víns beiðis 1
)
—

þás unni mér miklu mest manna ; þá mey kystak lengi

flestan dag; mist hefk ins tvista2 fljóðs 3
.

1. valkjósandi: Óðinn ; vín Oðins: skaldskapr; Óð-

ins víns beiðir: skáld, Kormákr. 011 setningin: hann

á vísa reiði mína. — 2. tvist, þögul, sorgbitin. — 3.

ókent kvenheiti.

24. Sami: Yggjar götva runnr!* Emk at Svölnis

fulli 2 of rjóða ullar reiði-Sif3 sem vífl 4 at brunni.

Mart Draupnis döggvar kerti6 verðr dýrt at kaupa —

:

Þetta skip Þorveigar skal leiga6 þrim aurum.

Vísuhelmingar þessir hafa ekki átt saman að upp-

hafi. Efni þeirra er með öllu sundrleitt.

1. Yggr : Óðinn; götvar Óðins: hertýgi; Yggjar

{fötva-runnr, mannkenning. — 2. Svölnir, Óðinn; Svöl-

nis full: skáldskapr. — 3. Sif, ásynja; Sif, sú er vinnr

að ull, kvenkenning. — 4. vífl, þvottavífl, tré til þess

að slá með þvott. — Mér er jafntítt að sitja við skáld-

skap um Steingerði, sem vífl eru við brunn. — 5.

Draupnir, gullhringr Oðins, er átta hringar jafnhöfgir

drupu af níundu hverja nótt ; Draupnis dögg: gull; gulls

kerti, dýrgripr. — Margan dýrgrip verðr dýrt að kaupa,

— sagt í skopi um skipsræfil Þórveigar. — 6. leiga:

ieigja, kaupa á leigu.

25. Sami: Svá kveðk gamðis vangs báls snyrti-

freyju 1 of gengna mér ór greipar skálum2
,
— snimmr3

trúða ek brúði, — at varrskíðs funa veg-skorða4 verð-

it
5 síðan mér at tafni ; söddum hrafna á holdi hölds.

1. gamðir: haukr; hauks vangr, liauks-land, hönd;

handar-ðáZ: gull; gulls snyrti-Freyja, kvenkenning. —
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2. greipar-skálir: lófar. — 3. fyrrum. — 4. varrskiðs

funa veg-skorða = varrskíðs vegs funa skorða ; varr-

skíð: skip; skips-uegr : sjór; s'jávarfuni: gull; gulls-

skorða, kvenkenning. — 5. verði eigi. — 6. tafn : bráð
;

at hon verði mér eigi síðan at tafni: að eg fái eigi

vald á henni síðan.

26. Sami: Ljós lín-Gefn ! Þú telr stefnu of logna1

við þik, enn görðak mínn íak mjök móðan of sök þína2
.

Hring-Eir! halfu heldr vilda ek at marr 3 spryngi an

þik gefna. Sparðak all-lítt jó
4 þanns áttum.

1. brugðna, svikna. — 2. þín vegna. — 3. hestr. —
4. jór: hestr.

27. Bersi : Hjaldr-Ullr 1 varð gjalda mér þrjár merkr

fyr sik á holmi; þann hjalms þoll2 má of kalla hug-

um sterkjan. Skjaldveðrs hríð-íimr3 Sköglar-reyra Reg-

inn4 mun aldri síðan skora á mik; vér bárum hæra hlut.

1. mannkenning. — 2. hjalms þollr, mannkenning.

— 3. Skjaldveðr: bardagi ; skjaldveðrs hrið, vopnadrífa

eða hörð lota í bardaga. — 4. Skögul, valkyrja; —
reyr (kynlaust, sbr. danska orðið rör ; í handr. stendr

dyra, er F. J. vill leiðrétta í reyra), teinn, leggr eða

stöngull; Sköglarreyr : spjót (á þeim er holr falrinn);

spjóta-Beginn, mannkenning.

28. Sami: Muna munt hjaldr 1
,
þanns kvaddir mik

Hildar háraddar 2
; ek geng glaðr at aðru geira þingi3

;

emk reyndr : klaufk randlauki 4 rand 5 at handum Kor-

máki; randa-Freyr6 vildit7 heyja fram einvígi á feldi.

1: hjaldr: bardagi; hér einvígi þeira Kormáks og

Bersa. — 2 Hildar hárödd: bardagi. — 3. bardagi.

— 4. randlaukr, sverð. — 5. rand
}
rönd: skjöldr. —

6. mannkenning. — 7. vildi eigi.
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Þig mun reka minni til einvígisins, er þú skoraðir

mig á hólm. Eg geng glaðr í annan bardaga. Eg

heíi reynt mig fyrr, er eg klauf skjöldinn við hendr

þér
;
þú vildir þá eigi halda áfram einvígi á feldinum.

29. Kormákr: Hefk átt at fœra yðr eggfallinn 1

hjör, Skeggi! vápn beita 2
;
— Þeira hlutr varð at vísu

meiri; varat mér um at kenna gang þanns gengum

heyja geirþey of mey 3
; varða þá sigr sverða sennu4

.

1. eggfallinn, sem eggin var úr fallin, eggbrotinn.

2. beit eigi. — 3. mér var eigi um að kenna ófarir

þær, er hlutust í bardaganum um Steingerði. — 4.

mér varð eigi sigrs auðið.

30. Sami: Hefk of gengit á holm at berjast við

híðbyggvi 1
, handarskers hasla !

2 Hugðum þat fyr batra3
.

Enn mæri morðeggjandi málavandr4 Skeggja brast í

hendi tyr mér ; — hefr mist margra kosta5
.

1. híðbyggvir: björn, Bersi. — 2. handar-sker, silfr

eða gull; hasla, heslitré (einstakt), heslistöng; handar-

skers hasla, kvenkenning. — 3. Vér hugðum það mundu
horfa til ins betra. — 4. wiála-vandr, mála-vöndr,

sverð, hér: Sköfnungr. — 5. Sköfnungr er orðinn mjög

af sér genginn.

31. Sanii : Skeggi fœrðit 1 mér starreggjaðan 2 morð-

vönd 3 at morði4
; esa5 staðr fetils strandar storðar

naðri6
. Skafnungr gerði bíta Hvíting í tvau fyr hjalti.

Hefk brotit holt skarð í skerðum fetils-þrafna7
.

1. fœrði eigi. — 2. starreggjaör : skeleggr, hvass,

beittr. — 3. morðvöndr : sverð; Sköfnungr. — 4. morð\

(hér) bardagi. — 5. er eigi. — 6. fetill, band
;

það er
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umgerð sverðsins hangir í; strönd, hér tangi; fetils-

tangi : sverð, sverðs storð : slíðrin ; naðr slíðranna

:

sverð. — Eigi er staðr í sverðinu. — 7. þrafni, tré;

fetils-þrafni, sverð; Sköfnungr.

32. Ssmi: Morðvandr1 minn gerðisk grannfengr2

at morði es hjók greipum; randar íugtanni8 rann 4 at

gunni5
; Áta varar húsa fress6 lét illa, þás sónar balti7

gekk ófúss ór slíðrhíði 8 sínu.

1. sverð, Sköfnungr. — 2. grannfengr, fenglítill,

slippifengr. — 3. íugtanni: björn; rönd: skjöldr; björn

skjaldar: sverð. — 4. rann, hér: brást. 5. gunnr, val-

kyrja, bardagi. — 6. Áta varar húsa fress á að vera

sverðskenning. — 7. balti, björn. — 8. sliðrhíði, slíðrar;

slíðrunum er líkt við híði, er sverðinu er líkt við björn.

33. Sami: Gerðu Gefn 1
, vask of genginn tváa

morna til víssar stefnu; nú emk hornungr hylli hör-

þellu2
; gætumk hins, hörfít8 , at munak sitja heima enn

þriðja ; mér er iðjusamt of erma-Ilmi4
.

1. kvenkenning — 2. hörþella, kvenkenning. — 3.

kvenkenning. — 4. kvenkenning. — Efni: Steingerðr!

eg hefi gengið tvo morgna til tundar við þig, sem

ákveðið var. Nú er eg orðinn af hylli þinni. Eg mun
nú gæta þess að sitja heima þriðja morguninn. Eg
heíi haft mikið fyrir að hitta þig.

34. Síími : Fjörnis Freyr1
, firnat mik 2

, þótt værak

seinn at fœra þér dreyra mæri 8
; b-rk mærð mína fyr

þik ; má-at vinna of sköp Hildar hreggmiðjunga4
, Skeggi.

Hjörr þinn hefr verit í þremja þrim ft und heiði.

í. fjörnir, hjálmr ; fjörnis freyr, mannkenning. —
2 saka mig í eigi. — dreyra mœrir á að vera sverðs"
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kenníng. — 4. Hildar-hregg-miðjnngar, menn. — Má
at vinna of sköp manna: eigi verðr afstýrt forlögum

manna. — 5. þremjar, kvk. flt. (skylt þrömr)
;
þremjar

eru á sverði, einhver hluti þess, og geta þá stundum

táknað það alt (pars pro toto); þremja þritnrj bardagi.

35. Sami: Ek þóttumk halda mínum blóðfrekum

gram 1 fram at Gauts götva móti*, dreyra fasta galdra

Freyr! 3 — né máttit gína banmunni* við hlunnjós

hlœðivið5
; hugr minn leikr á henni, gim-Ránar gátt6.

1. gramr, (hér) sverð. — 2. Gauts götvar, búningr

Óðins, hertýgi; vopna-mót: bardagi. — 3. dreyrii

blóð; fasti: eldr: dreyra-fasti, sverð; sverða galdr:

bardagi ; bardaga-.Frei/r, mannkenning. — 4. gina ban-

munni, fvinna bana; sverðið gat ekki unnið Bersa

bana. — 5. hlunnjór, skip; hlunnjós-hlœðiviðr, mann-

kenning. — 6. gim, eldr, Ijómi; gim-rán, ránar-gim,

gull ; gulls gátt, kvenkenning.

36. Bersi : Hverr es rekka kominn á bekk, œgilegr

und bjarnar barði? Órir niðjar hafa ulf und bœgi1
.

Þenna mann hefr of görvan glíkan Steinari, — es

nefndr Glúmr eða Skúma; förum til móts á morgni.

1. Irændr vorir ala úlf í brjósti sér, eru ótryggir.

37. Sami : Brodda hríðar beiðendr1
, kendir við styr,

hafa boðit at ganga á holm
;
þat þykkir oss ekki angr;

nú þykkir gumnum gaman at leysa gunnþeysanda2

Hlakkar veðr8 á bakkum. — Uggum hvergi at höggva.

1. mannkenning. — 2. gunnþeysandi, bardagamaðr,

hér Bersi sjálfr. — 3. bardagi.

38. Stcinarr: Lifðak lengi, Jétk goð ráða, — hafð-

ak aldri mórauða hosu, battk mér aldri urtafullan belg

at halsi. — Þó lifi ek enn^

6
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39. liersi: Fylgðuð oss endr*, Hlakkar-Njörðr, es

Óðins hurðulfr2 þurði8 gininn á hurðir4
; nú ferr enn

svá, at vill æva5 týja6 Jalks-skýja-myrði-Frey 7 at törgu

morði; þú est marglyndr!

1. áðr, fyrrum. — 2. Oðins hurð, skjöldr; skjaldar-

úlfr, sverð. — 3. þurði, af þyrja, fara hart, hvínandi.

— 4. hurðir; hér vantar orð það, sem kent er við og

er vísan því eitthvað aflöguð. — 5. œva, ævagi, aldrei.

— 6. týja, liðsinna, veita fylgi. — 7. mannkenning

(Jálkr er Óðinsheiti).

40. Sami: Ek þótta ár1 Gunnar hyrrunnum2 vel

hæfr at Hlakkardrífu3
, þás várutn œri4

; sagt es þat.

Nú vilja mínir fríendr 5 hylja mik auri6 ; minst dyljum

þess; þat hefk sótt í sléttan Saurbœ.

1. ár, snemma. — 2. mannkenning. — 3. orusta. —
4. œri: yngri; miðstig af órr, ungr, þar af dregið œrska

(œska). — 5. fríendr (frændr), vinir. — 6. vilja mig

feigan.

41. Sami: Frændr hafa heldr brugðizk mér at

fundi þessum; gleðiván fersk fyrirhöldum; rœðik hug-

at of þat mál; jafnan 'ro tryggvir vinir torogætir; ek

em óhryggr við ógnir rekka; hrafn tók teitan á ná.

42. Steinarr: Létk fjóra ok átta folk-Sýrar skerð-

endr 1 verða (at) hliða2 fyr eggju skyggs3 Skrýmis4
;

fráttu þess?5 Nú hefr Bestlu niðs forsa bjóðr 6 feldan

Bersa á lesti7 sárgeitunga sveita sanneldingu8
.

1. mannkenning. — hliða, hliðra, víkja, hörfa. —
3. skyggr, skygðr, fágaðr, leiftrandi. — 4. sverð Stein-

ars. — 5. varstu að spyrja þess? — 6. Bestla, móðir

Óðins; Bestlu niðr, Óðinn; Óðins forsar : Óðins mjöðry

skáldskapr; bjóðr skáldskapar, skáld, hér Steinarr sjálfr.



VÍSNASKÝRINGAR. 83

— 7. á lesti: loks, að lokum. — 8. sárgeitungr, hrafn

(eða ör, sbr. unda bý í Höfuðlausn Egils) ; sárgeitunga

sveiti, blóð; blóðs sannelding, sverð, hér Skrýmir.

43. Bersi : Allstyrkr1 Góins vallar Yggr2 helt mér

und eggjar Naðrs 8
, enn hlífðir aðrum

;
nauðr hagar nú

til frœða4
; — svá fara ráð enn róglinns stafar5 reið-

ask minna. Nú læt ek, at þar þrjóti vinun6 óra, Þór-

röðr7
!

1. mjög sterkr. — 2. Góinn, ormr; gó'msvöllr: gull;

gulls- Yggr, mannkenning. — 3. Naör, sverðsheiti. —
4. mig rekr nauðr til að yrkja. — 5. linnr, ormr; ró<gr-

linnr, sverð ; sverðs stafr
}
mannkenning. — 6. vinun

:

vinátta. — 7. Pórröðr er komið af Þór-fröðr; síðar

samandregið í Þórðr. Til þessa nafns svarar kvennafn-

ið Þórfríðr, Þórríðr, Þuríðr (eins og Hallfríðr svarar til

Hallfröðr eða Hallfreðr, Sigfríðr til Sigfröðr o. s. frv.).

44. Sami: Nú hefk vegit Tanngnjóst fjórða tegar

manna1
,
— enn ték tanna2

;
þau orð mín beri menn

frá morði ; oftarr litak sveita svan blóði 8
; munat þóptu

mara setrs Ullr4 koma at betra í heim þótt elldisk5 .

1. Nú hefi eg vegið Tanngnjöst fyrstan ins fjórða

tigar manna (hefi áðr vegið þrjá tigu). — 2. enn nýt

eg tanna minna, enn ber eg mitt barr, er heill á húíi.

— 3. oftar mun eg gefa hrafni blóð. — 4. mannkenn-

ing. — 5. eg mun ekki fást við annað mér hentara í

heimi þessum en að berjast, þótt eg gerist nú gamall.

— Síðari hluti vísunnar er eitthvað aflaga.

45. Bersi: Brynju hriðar beiðendr1
, kendir við styr,

hafa boðit at ganga á holm; gerum oss ekki angr af

þvi. Gumnum þykkir nú gaman at fœra gunnstœr-

anda8 Hlakkar veðr 8 á bakkum ; uggum hvergi at höggva4
.

6*
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1. niannkenning. — 2. gunn-stœrandi, mannkenning.
— 3. Hlakkar veðr : bardagi. — 4. — Vér erum hvergi

smeykir að berjast. — Sbr. 37. vísu.

46. Sami: Einn ulfagrennir* beið andrán* : Þórar-

inn rammi fell fyr frœða spilli8 fram í Þambardal ; lýð-

ir biðu lífspell: Loftr hné, Alfr ok Skofti; þeir feðgar

fjórir hlutu feigð ; komk einn til þeira.

1. mannkenning. — 2. líftjón. — 3. frœða spillir,

mannkenning.

47. Sami: Hjók bráðir bláfiðruðum benvíðis skára1

— halfan fjorða tug; vask mjök kendr við manna
morð. Troll hafi líf, ef litak aldrigi bitran laufa2

; beri

þá brynju vandar brjót8
í haug sem skjótast!

1. ben, banvænt sár; benvíðir, blóð; blóðs skári,

hrafn. — 2. laufi, spjót eða sverð. — 3. brynju vöndr9

sverð ; SYerðs-brjótr, mannkenning.

Eg hjó hrafni að bráð hálfan fjórða tug manna;

eg var mjög kunnr að manndrápum. Troll hafi líf mitt

ef eg lita aldrei brand í blóði, beri mig þá í haug sem

skjótast!

48. Sami : Vísan er auðskilin.

49. Sami : Veitk, at vegstórr 1 Váli beitir töður2 ór-

ar; erm hvassi hjalm-njótr8 vill heldr troða oss fótum;

oft hefk ýfsk of minna, þás galtk unnsólar runnum4

keiftir; rauðk benja linn6 á brynju beiði.6

1. stœrilátr. — 2. tún. — 3. mannkenning. 4. unnr, sjór

;

uw.isol, gull
;
gulls runnr, mannkenning. 5. linnr, ormr;

henjalinnr, sverð. —- 6. brynju beiðir, mannkenning.

50. Sami: Alna grjóts Ullr 1 es kominn af fótum

við elli, — verðr nú at sitja mart geirfitjar gegni-Gaut-
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um2
;
þótt skírviðir8 skapi skaldi kaldan aldr í gröf,

rýðk fyrr hjalms hríðvönd4 á holmi an því kvíðak.

1. alna-grjót, haldargrjót, gull eða silfr; gulls-í7/Zr,

mannkenning. — 2. geirfit, |skjöldr; skjaldar gegni-

Gautr, mannkenning. — 3. á að vera mannkenning.

— 4. hjalms hriðvöndr, sverð.

51. Kormákr: Mákak1 of hyggja2 hitt, hví þu
skyldir verða gefin tindráttarmanni, gullhlaðs geymi-

þella.8 Mák trauðla of tœja tanna4 síz faðir þinn fastn-

aði þik frægja blotamanni5
, silki-Nanna6.

1. mákak, má ek eigi. — 2. hyggja, hugsa; eg má
eigi hugsa til þess, eða : eg fæ eigi skilið. — 3. kven-

kenning. — 4. tœja tanna, njóta tanna, „bera sitt

barr*, vera „með heilli háu
, o. s. frv. — 5. blotamaðr,

blautgeðja maðr, bleyða, hugleysingi. — 6. kvenkenning.

52. ^aiíii: Hvít Hlín skrautlegrar línu! 1 Þarfta 2

at hœta8 mér níði Skíðunga ; vér kunnum skepja skil4 :

skalk níða naddhríðar njót B svát steinar fljóti. Nú
hefk leystan illan enda Eysteins sonum.

1. lína, höfuðdúkr; Hlín, ásynja; Hlín skrautlegrar

línu, kvenkenning. — 2. þú þarft eigi. — 3. hóta. —
4. vér kunnum að gera önnur skil á því. — 5. mann-
kenning.

53. Sami : Vér verðum skaka hrím af tjaldi, Skarði

!

Skald á til kalda búð ; fjöll eru faldin fjarðar kelli2 .

Vildak, at reiðar valdi 8 væri engu hæra; hann es til

latr frá ljóssi linnbeðjar Gná4 sinni.

1. Skarði, Þorgils bróðir Kormáks hefir verið kallaðr

skarði. — 2. kellir, hjálmr; fjarðar kellir, ís, hér: snjór

eða frerar. — 3. reið, kerra ; reiðar valdi, ökumaðr, hér

niðrandi mannkenning, átt við Þorvald tintein. — 4.
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linnbeðr, ormabeðr, gull; gulls-Gná, kvenkenning; —
hann er oflatr að fara frá bjartri konu sinni, Stein-

gerði.

54. Sami: Uggik mér lítt dauða, þótt vellauðigr

landvörðr 1 leggi saman randir2
; verka stœri3 vasat4

ógn; — Skarði! meðan mank skerjarðar-skorðu5 fyr

norðan, dóttur Þórketils ; sú hvöss sótt angrar6
, sessi !

7

1. konungr. — 2. rönd, skjöldr; leggja saman rand~

ir, hefja bardaga. — 3. verka stœrir, mannkenning. —
4. vasat, var eigi. 5. kvenkenning. — 6. sú harða hug-

arsótt fœr mér angrs. — 7. sessi, félagi.

55. Sami: Skarði, hollr hjördrífr! 1 — Munum skjótt

herðnir hrinda fjörvi níu andskota2
, skulum tveir ban-

ar þeira, — meðan grunnleit3 gollseims Njörun4
, sús

unni mér, gengr heima at glæstum bingi goðleiðum

gáða5
.

1. hjördrífr, mannkenning. — 2. and-skoti, andvígr

maðr. — 3. grunnleit, hér: sléttleit. — 4. gollseimS'

Njörun, kvenkenning. — 5. gáði, gauð, ómenni; átt

við Þorvald tintein.

56. Sami: Víðis 1 brim gnýr; brattir hamrar Haka
blálands2 standa; alt gjalfr eyja þjalfa3 líðr út í stað.

Kveðk mér miklu heldr svefnfátt an þér of hrannbliks

Hildi4
; mank sakna sörva-Gefnar5 es ek vakna.

1. Víðir, sjör. — 2. Haka bláland, sjór; brattir

hamrar sjávarins : öldur, bylgjur. — 3. eyja þjalfi, sjór.

— 4. kvenkenning. — 5. sörvi, festi; sörva-Gefn, kven-

kenning.

57. Sami: Esa1 mér við þenna þys, sem þrjótr

brjóti myksleða Tinteini; — kauði es trauðr vásfara;
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fiann es skjarr2
,
— þá es sundfaxa8 rá es bundin í

Sólundar sundi ; fregni allir alsnjallir oddregns stafar.4

1. er eigi. — 2. styggr. — 3. sundfaxi, skip. — 4.

mannkenning. Efni : Mér verðr eigi svo mikið um
liark þetta, — þá er skips-rá er bundin í Sólnndar-

sundi, sem Tinreini um einn mykjusleða, er þrjótr

brýtr fyrir honum. Mannskræfan hefir sig ekki í svað-

ilförum. Hann forðast slíkt.

58. Sami : Ógörva1 veit þat enn blauði, hinn es tin

tannar2
, trauðr sæfara, hvar élfaldin alda gengr oft

of skör8 drengjum: hann á at vitja varroa búð a armi

vífs. — Sörva-ilrnr4 stöndumk 6 fyr yndi.

1. ógerla. — 2. „tindráttarmaðrinn", Þorvaldr tin-

teinn, — 3. skör, \\kx á höfði manna. — 4. kvenkenn-

ing. — 5. stendr mér.

59. Sami : Handar bála hlín 1
, hvílum tveim megin

tmkar, reið sköp valda, rík at sínu ráði
;

þat sjám2
,

— nærgi's8 gangum, oss angrlaust, í eina sæing, drafn-

ar dynleygjar Freyja,4 dýr sköfnunga við5.

1. kvenkenning. — 2. það sé eg. — 3. nœrgi's, hve-

nær sem. — 4. dröfn, sjór; leygr, eldr; drafnar dyn-

leygr* sjávareldr, gull; gulls-Freyja, kona, hér Stein-

gerðr. — 5. Sköfnunga viðr, mannkenning ; dýr sköfn-

unga við : mér dýrmæt.

60. Sami : Hornþeyjar Hnoss 1
! Sváfum vit en frægja

fjarðarlogs Freyja2 fimm grimmar nætr saman í húsi,

ok lák, á litt of hugsi, hverja hrafns ævi8 andvanr

ibanda-lags4 á hyrketils stafna gnoð.7

1. kvenkenning. — 2. kvenkenning. — 3. nótt, — 4.

andvanr bandalags9 án faðrnlaga. — 5. hyrketils stafna

gnoö á að merkja rekkju.
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61. Sami: Hellur heitast fljóta hvatt á vatni sem
korn, enn^bjöð* sekkva, — enn emk ofþekkr ungri

auðspöng2 — , en stóru fjöll fœrask í djúpan œgi, áðr

fræg auðstróða3 verði.alin jafnfögr Steingerði!

1. bjöð, lönd, láð. — 2.—3. auðspöng, auðstróðar

kvenkenningar.

62. Sami: Mér berr ofraðar* lengi sýn2
í svefna

of þat, men-Gefn — (nema drengr fági drjúga dul) 3
r

at axllimar4 yðrar, auðFrigg, muni of síðir liggja mér
á heiðis hlíðar landi5 , Hrund.6

1. mjög. — 2. sýn er tilgáta dr. B. M. Ó. fyrir sv i

handr. — 3. nema eg dragi sjálfan mig á tálar. —
4. axllirnar, armleggir. — 5. heiðir : haukr; heiðis-

hlíðarland: armr. — 6. Hrund er ásynja, en væri hér

hálfkenning, ef vísan væri rétt upp tekin. Dr. F. J..

vill leiðrétta Hrund í hvít og taka saman við auðFrigg,

en þá hverfr hending úr vísuorðinu. Líklega er eitt-

hvað annað bogið við vísuna, þar sem áðr heíir staðið

orð það, er Hrund var kend til.

63. Sami: Ek bauð vííi dagtála1 digla dregla dríf-

gagl2
; mér vara dagr8 af því, sás dugði því máli, en^

blíðhuguð golls beiði-Njörun 4 bauð fingrgoll geíit troll-

um; auðar-Fulla5 vill-at fé mitt.

1. á engri heillastund. — 2. dígullt málmbrœðslu-

bolli; digla drifgagl, gull eða silfr; dregla virðist of-

aukið í kenninguna og eigi má taka það saman við

víf, því að víf er ókent heiti. Vísan er eigi allskostar

rétt með farin. — 3. hér: heilladagr, happ. — 4. kven-

kenning. — 5. kvenkenning.

64. Xíðvísa : Vildak hitt, at Steingerðr, gömul vald-

Eir 1
, væri stœðilát* jalda3

í stóði, en ek reini4 ; værak
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hlaupinn á bak þeiri þráða-Þrúði 5
, es stöðvar geira

gunnörðigra garða ga upnelds6
.

1. kvenkenning. — 2. fjörleg. — 3. jalda, hryssa.

4. reinit foli, hestr. — 5. kvenkenning. — 6. þessi orð eru*

myrk og liklega eitthvað skökk.

65. Þessi vísa er in sama, sem áðr er tekin sam-~

an (sjá 52.) með litlum orðabreytingum.

66. Kormákr: Þykki mér sökkvi 1 seinn snyrtimóts'V

sá unnar elg-rennir3
, es sendi mér orð norðan ór Fljót-

um. Háðœrr hringsnyrtir4 þarí fcera í sik hjarta ór

leiri; þó es meira vant men-Gunnar manni.5

i. fjandmaðr. — 2. snyrtimóts, til hólmstefnu. —
3. unnr, sjór ; unnar-elgr, skip ; unnar-elg-rennir, mann°

kenning. — 4. mannkenning. — 5. þó er honum enn>

fleira ávant.

67. Sami : Níðingar skulut neyða mik til þagnar;

nú emk sóttr gagnum 1 um gjöf Þróttar2
;
— upp heldk

Gauta gildi3
;
þat munu víttir Þróttar regns stafar 4 fregna,

nema Þrós fél-miðlendr5 véli mik fjörvi. Byrjak frœgð.

1. sóttr gagnum: sóttr gögnum, sóttr sökum. —
2. Þróttr: Óðinn; gjöf Þróttar: skáldskapr. — 3 Gauti
== Gautr, Oðinn ; Gauta gildi: skáldskapr. — 4. mann-

kenning. — 5. Þróri Oðinn
; fél: þél ; Þrós~fél-miðlendrf

mannkenning.

68. Sami: Gafk aura, at taura týr 1 bærit 2 af mér

á eyri; mœr skar „sýndisk" þeima tveim gangvegum3
^

vesa mun blóð af blóði tveggja gása; bjóð þat aldri^

skaldi, þeims orkar ásar ölverki4
.

1. taura týrf mannkenning. 2. bæri eigi. — 3. Dr.

F. J. tekr svo upp og þýðir það : „seiðkonan skar (eitt--
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vhvað) tveím sinnum". Þá verðr „sýndisk" óskiljanlegt

og textinn hlýtr að vera rangr. — Nær sanni kynni

að vera, að taka fyrra vísuhelrainginn saraan á þessa

'leið og breyta einu orði:

Gafk aura, at taura týr bærit af þeima (þessuni,

o: mér) á eyri; mær skar gagl tveim vegum, — sýnd-

isk mér. — Gagl er gæsarungi. „Seiðkonan skar

gæsarunga (gæs) tvisvar, (eða : á tveim stöðum úti),

sýndist mér u
. Þórdís fór laumulega, svo að Kormákr

sá eigi til hlítar athafnir hennar.

4. ásar ölverlc, skáldskapr.

69. 8ami: Troll hafa mjök of trylda Áta foldar

eld-reið 1 þessa ; trúiP manna ómissila* konu annars;

vættik hins, at hás völva valdit* bölvi, es gangum at

því vangroði5
; hvat of kennum þat henni?6

1. Áti, sækonungr; Ata fold, sjór; sjávar-eZ(ír, gull

;

gullreið, kvenkenning. — 2. trúi eigi. — 3. fasHega.

— 4. valdi eigi. — 5. vangroð, bardagi. — 6. Hví

skyldim vér kenna henni um það?

70. Sami: Hefk of gengit annat sinn á holm of

þik, faldu hald-Eir1
; — hvat megi of rinna2 okkrum

ástum? — ok hefk vakðar tvær vígsakar of þik. Báru

fúrs Vár 8 skal mér værri4 unnostan 5 an Tinteini.

1. falda, faldr; faldn-hald-Eir, kvenkenning. — 2.

bregða. — 3. kvenkenning. — 4. kærri, ástfólgnari. —
5. í handr. stendr unnastan, eða unnostan; n-ið síð-

asta mun eigi vera greinirinn, heldr ætti að lesa

síðustu orð vísunnar „unnosta in værri", (sem dregst

að visu saman í framburði); in er stundum haft á und-

an miðstigi lýsingarorða og atviksorða. Réttast væri

því að taka svo upp : . . skal mér in værri unnosta

Mii Tinteini.
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71. Sami : Hefk of gengit þriðja sinn á holm, hand-

Ær skers þella 1
; þú skaltat8 of kviðja8 mér at berjask;

»ek rau5k eigi dreyra reyr4 rauða í sveita í þessi5
; kveðk

fordæðu gerðu sverð mítt slætt.5

1. kvenkenning. — 2. skalt eigi. — 3. kviðja, varna,

aftra, synja e.m e-s. — 4. dreyra reyr, vopn. —'5. í þessi,

í þessari snerru. — 6. sljótt, bitlaust.

72. Saini: Ek verð þerra af mér á mðttulskauti,

^þvít þykkjum oft erróttr 1
; hlýtk þraut af þér, golls

þella2
; lát því bana verðan saurreiði8 snauta í set.

Steingerðr hefr steypt mér í stúru4
. Greiðik brag5

.

1. eróttr, errinn, snerrinn. — 2. kvenkenuing. — 3.

isaurreiðir, óvirðuleg mannkenning. — 4. stúra, sút.

— 5. Eg yrki Ijóð.

73. Sami: Hins mun hör-Gefn1
, sús unni mér,

spyrja benhlunns beiði 2
, es it komið báðir heim með

roðin blót: — Hvar's nú enn brendibaugr? — Sveinn

inn svarti, sonr Ogmundar, hefr hann ! Böl ólítit [hljót-

um]8 skaldi.

1. kvenkenning, hér Steingerðr. — 2. benhlunnr, vopn ;

benhlunns beiðir, mannkenning. — 3. Hér vantar orð

í handritið og er drýgjum tekið upp í tekstann eftir

getgátu í útg. V. Á., en það orð getr trauðla átt við

;

hljötum getr betr staðizt. Kormákr gerir Steingerði

og þeim Þorvarði upp orð ; — þeir barma sér sáran út

af missi hringsins og stynja því upp, að þeir hljóti

ósmátt böl af skáldinu!

74. Sami: Randa rjóðandi' 1 lét ryðskalm2 falma of

tanér, — fægik Fjölnis veigar3 — , fnasi hann manna
'vesalstr, — ok víst hafði mér ferri4 váða þeirar þrum»

-skúrar5. Þat hlaup varð ver spákonuð at skaupi. 7
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1. mannkenning. — 2. heldr óvegleg sverðskenning

.

— 3. eg yrki. — 4. ferri, fjarri. — 5. þrum-s7cúrr

vopnasenna. — Mér var engi háski nær af þeirri viðr-

eign. — 6. verr spákonu: Þórólfr undan Spákonufelli.

— 7. skaup, skop, háðung.

75. Sami: En aldna, örg vættr deyfði törgu eld*

fyr mér at hjörfundi; lætk níð bita böðlund8 á bak.

Hjörr dugðít4 þás hugðak at sœkja hjalmrœkjanda5
;;

huglaus dugga hlaut helzti stinn högg at minni.6

1. törgu-eldr, sverð. — 2. hjörfundr, bardagi. 3. böðr

orusta; böðlundr, mannkenning. 4. — dugði eigi. — 5.

mannkenning. — 6. at minni ; líklega væri réttara :

at minnum og svo hefir dr. J. Þ. eldri ætlað; — hug-

laus duggan hlaut þó allþétt högg til minningar um>

viðreign okkra.

76. Sanii: Varðk at bœta baugi hvaðartveggja 1

hals fang 2 bjartrar brunnleygs mýils spangar 3
;
— guld-

uð fé fyrr4 . — Gátut5 tveir fémeiri kossar mœta gjalli

laufguðum golls þolli7 ; hefk tál teitimála8.

1. hvaðartveggja, hvort-tveggja. — 2. hals fang,

faðmlag. — 3. brunnleygr, brunn-eldr, gull; mýillr

hnullungr; gulhmýils spöng, kvenkenning. — 4. Þér

urðuð fyrr að gjalda mér fé. — 5. gátu eigi. — 6,

dýrkeyptari, kostnaðarmeiri. — 7. gjalli laufgaðr golls-

þollr, mannkenning. — 8. Eg hefi beðið tjón af glað-

værðinni.

77. Sami: Munk of vinna vísu mína senda sörva-

Rindi 1
til Svínadals, áðr vér gangim til skips. Komg.

skulu öll orð mín til eyrna borða Skögul2
; annk sighV

Ságu3 halfu betr an mér sjalfum.

1.—3. kvenkenningar.
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78. Sami: Sás fór nær fögru vííi an vér fekk stór-

nm högg af hjalmar skíði 1
í miðjan hattarstall2 ; arfi

fEysteins hratar á stafni el-liða8. — Stýrattu á mik

Steingerðr, þótt steigurla4 látir.

1. hjalmar skid, hjálmun-völr, stýrisknappr. — 2. hatt-

<arstállr: höfuð. — 3. él-liöi, skipsheiti. — 4. drembilega.

79. Sami: Ungr drengr stal mik dalki, þás drakk

á rakka mey ; skuluma1 deila of dalk sem tveir ungir

drengir; hefk vel of skefta Vigr, varðk at skjóta í

grjót, mosi varð upp at losna; víst's at of mistak

manns.

1, við skulum eigi.

80. Sami: Randar linna rógviðr 1
: Gnógir díkis

hokkar5 runnu flokkum at mér, þás fórum of fen
; þá

mundi löngum minzk Gauts gáttar gnýsvells lundsa
, ef

fellak þar ; komk ljósu sprundi ór öngum4
.

1. mannkenning. — 2. dikis bokkar, álar. — 3.

mannkenning. — 4. ór öngurn: úr vandræðum (shr.

„vera í öngum sínum").

81. Sami : Hirðat1
, handar girðis Hlín2

, at vinna

í mun manni 3
; kant fátt minna frama4

. Sof hjá ver

þínum ; skalt þó, Frigg fornrar faldu6
, heldr liggja næ-

ir6 gauri an mér ; hefk of aukið yðr Aureks drykk.7

1. hirð eigi. — 2. kvenkenning. — 3. hirð eigi að

vinna að mínum munum, mínu skapi. — 4. þú ber lítt

skyn á, hvað mér horfir til frama. — 5. Frigg fornr'

ar faldu, kvenkenning. — 6. nœir, gömul orðmynd af

nær. — 7. Aurekr, vist dvergsheiti; Auréks drykkr,

kveðskapr.

82. Sami: Vasa 1 sem hefðak mér fljóð, Steingerði,

í faðmi, þás mcettak fangremmi2 við strengmara stýri3,
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myndak skjótt drekka öl at Óðins í öndvegi ef Skrým-

ir veittit4 mér lið. Segik skötnum til þess.

1. var eigi. — 2. mœttak fangremmi, réttara væri

e. t. v.: þreyttak fangremmi; merkingin er: þreytta

eg hart fang (glímu). — 3. streng-marr, skip; streng-

mara-stýrir, forráðandi skipa. Sagan kallar mann
þenna „blótrisa Skota", en Kormákr sjálfr kallar hani*

skipstjórnarmann. — 4. veitti eigi, hefði eigi veitt.

83. Sami : Réðkat1 því, forðum morðgöfugr, at sverfr

skyldi verða mér at grandi, sunds sólar reiði-Rindr2
.

Forðumk vætr8 helnauð, þvít aðrir vígnaðrs stafar4

verða dauðir ór kör; harmr snertum við hjarta.

1. réð eg eigi, fekk eigi því ráðið. — 2. kvenkenn-

ing. — 3. ekki. — 4. mannkenning. — Efni vísunnar;

Eg fekk því eigi ráðið, að eg yrði vopnbitinn, þótt eg

væra fyrrum kendr að vígum; skal eg nú hvergi forð-

ast sóttdauða, því að margir aðrir hermenn hljóta að

deyja í kör. Mér er harmr í hjarta.

84. Sami : Kona en svinna, handfögr, — maðr

þinn vasat 1 með mér í morgin á Irlandi; hjörr vas

roðinn til hodda2
;
— þás slíðrdreginn Hlakkar tafns

seyðir 3 sang of vanga mínum, en heitr sveiti féli á nef

hrafni.

1. var eigi. — 2. til hodda: til fjár. — 3. seyðir,

hér : eldr ; Hlakkar tafns seyðir, sverð
;

þessi sverðs

kenning er þó mjög vafasöm, og bygð á getgátum, því

að vísan er mjög skekt í handriti.

85. Sami: Dögg djúpra benjai dundi á eyri ór

mækis höggvi; ek bar dreyrugt sverð með dýrum drengj-

um; þá knáttu hjarar þundar 2 bera breiðan blóðvönd, 3

greipa glóða Gerðr;4 þó munk verða strádauða5.
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1. blóð. — 2. blóðvöndr, sverð. — 3. mannkenning.

— 4. kvenkenning. — 5. verða strádauða, deyja á

stráum („nástráum u
), á sóttarsæng.

Ór Sigurðardrápu

:

(1.) Heyri örr sonr sannreynis Haralds 1 á ; — lælk

uppi niína fentanna Sýrar greppa jastrín. 2

1. sannreynir Haralds (hárfagra), hér: Hákon eldri

Hlaðajarl, faðir Sigurðar jarls. — 2. fentönn, sjávar-

tönn, klettr; Sýr: Freyja; klettasýr: tröllkona; greppar

tröllkvenna : jötnar; jast(r): „ger", (sbr. á ensku: yeast;

bæði orðin eru af sama uppruna). ast-rín: mjöðr, öl;

mjöðr jötna: skáldskapr.

(2.) Meiðr morðteins1 er mörgum æðri 2
í dyn geira 3

',

hjörr fær hildibörrum4 Sigurði jarli hjarls.5

1. mannkenning. — 2. mörgum œðri : fremri en marg-

ir aðrir saman. — 3. geira dynr, orusta. — 4. hildibarr,

gunnhvatr, herskár. — 5. hjarl, land, hér: ríki; vopn-

in afla Sigurði ríkis.

(3.) Jarðhljótr1
, sás bindr hún2

, eykr beinan 8 día

fjarðar breyti4 með ennidúki6
. Yggr seið til Bindar6

.

1. Jarðhljótr, jarðráðandi, jarl. — 2. sá er bindr

segl við hún, heíir í fullu tré. — 3. beinn, hér: þjón-

ustusamr. — 4. díar, tívar, æsir; dia fjörðr, goða

mjöðr, skáldskapr ; día fjarðar breytir, skáld, hérí

Kormákr sjálfr. — 5. ennidúkr, skarband. — 6. Dráp-

an hefir verið stœlt fornum minnum; síðasta vísuorð

hvers vísuhelmings, að frá teknu fyrsta atkvæðinu, er

sér um mál, þ. e. sérstök setning óskyld efni vísunn-

ar; kallast hún stál. Efnið er orðtök úr fornum goð-

sögnum (sjá Háttatal Snorra). Yggr seið til Bindar:
Oðinn gerði seið til Rindar.
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(4). Gunnr svall 1
,
þás Gríðar glaðfœðandi2

, fhinn's

beldi styr8
, gekk með gjallan Gauts eld4. Urðr komsk

br brunnih
.

1. orusta efldist. — 2. Griðr, tröJlkona; glaðr, hestr;

hestr tröllkonu: úlfr; ú\fc-fœðandi, mannkenning, bár-

dagamaðr, (hér) Sigurðr jarl. — 3. hinns' béldi styr,

sá er framdi bardaga. 4. Gautr, Óðinn; Óðins éldr,

sverð eða geirr; — gekk með gjallanda geiri. — 5. Hér

mun átt við Urði, þá er Urðarbrunnr er við kendr, en

sagan er týnd, er að þessu lýtr.

(5.) Gerik meir fleira hróðr 1 of mæran 2 mög Hákon-

ar
;
geldk hánum haftsœnis heið 8

. Þórr sitr i reiðu*

1. lof. — 2. mœrr : frægr. — 3. haft-sœnir: Óðinn;

Jieið (kvk.): gjöf, laun, sbr. heiðfé; gjöf Oðins: skáld-

skapr. — 4. reiðu, þágufall af reið (eins og sólu af

sól o. s. frv.); reið : kerra.

(6.) Hafitl maðr ask né eskis fats afspring2 með sér

þingat at fœra fésæranda4
. Goð véltu Þjatsa. — Hver

kind5 muni of bægjast við vés vægi-valdi;6 því fagnar

fens fúr-Rögnir7
. Gramr vá til menja.*

1. hafi eigi.— % menn skulu hvorki hafa með sér mat né

drykk. — 3. þangað, til blóta þeirra, er Sigurðr fremr.

— 4. fésœrandi, fémildr maðr, Sigurðr jarl. — 5. kind,

afkvæmi, mannkind. — 6. vé, helgistaðr; vés vœgivaldr
;

hofgoði, sá er varðveitir helga staði; alls engi kind

mundi þora að bægjast við hofgoðanum, Sigurði jarli.

— 7. fúrr, eldr ; fens fúrr
y
vatns eða sjávar eldr, gull;

Rögnir : Oðinn
;
gull-Rögnir, mannkenning. — 8. Gramr

vá til fjár; týnd goðsögn.

(7.) Biðk ungr algildan allvald Yngva aldar1 halda

of mér ýs bifvangi? Hroftr* fór með GungniJ1
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1. allvaldr Yngva aldar, drotnandi Ynglinga kyn-

slóðar. — 2. bifvangr, vangr er bifast
;
ýr : ý-viðr, ýbogi

;

bogi; boga bifvangr: hönd. — Eg bið jarlinn að halda

yfir mér (verndar)-hendi. — 3. Oðinn. — 4. Gungnir:

geirr Óðins.

Tísubrotið: Þvi at málvinu minnar mildr Þórketill

vildir — verðr eigi skýrt, alls það er eigi fult mál;

„málvina" Kormáks er vafalaust Steingerðr, og „Þór-

ketill" mun vera faðir hennar, Þorkell í Tungu. Heíir

Kormákr^þá kveðiðgvísuna til hans.

Vísa Hauks Valdisarsonar.

Kynstórr Kormákr kendi stundum brynju viðum 1 lúta

í gras; oft brá hann sút hrafns' við heiftir8
; ok hug-

prúðr^almr blóðugra skjalda4, sás* hlaut hald hilmis5,

trúði á sik; frá ek höld aldri hræðask.

1. brynju viðir, menn. — brá sút hrafns, fekk hrafni

bráð, feldi menn. — 3. skærur, styrjaldir. — 4. alrnr

blóöugra skjalda, mannkenning. — 5. sá er hlaut

traust konungs.



Nðln.

Alfr, faðir Þórarins í Þamb-

ardal 36.

Álfr Þórarinsson 36, 38,

39.

Ásmundr eskisíða 1, 2, 62.

Ásmundr Bersason 14, 29.

Bersi Véleifsson (Hólm-

göngu-Bersi) 14—21, 23

—26, 29-42.

Bitra, sveit á Ströndura

36, 37.

Bjarmaland (land austan

við Gandvík) 61, 62.

Brekka (Brekkuland) í

Saurbœ 36, 40.

Brenneyjar (fyrir Gautelf-

ar ósi) 62.

Bretland (Wales) 64.

Börkr enn digri 14, 29.

Dalla Önundar dóttir sjóna

3, 8, 21—23, 25, 27, 54.

Danmörk 62.

Döllu synir (Kormákr og

Þorgils) 3.

Eiríkr blóðöx Noregs kon-

ungr (931—935) 2.

Elliði, bœr í Staðarsveit 25;

26.

England 7, 64.

Eylaug, frændkona Kor-

máks 50.

Eysteinn faðir Þorvalds

og Þorvarðs 42.

Eysteins synir 43, 51.

Finna en fagra 14.

Fljót, sveit í Hegraness-

þingi 42, 49, 52.

Fróði Ögmundarson,bróðir

Kormáks 3, 13.

Fróði jarl 2.

Glúmr = Steinarr Önund-

arson sjóna 30.

Glúmr vermaðr 37.

Gnúpsdalr (inn af Miðíirði)

í Húnavatnsþingi 3, 4, 8..

Guðmundr Þórveigarson 9,

12.

Gunnhildr konungamóðir 2:
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Hagbarðr, dönsk fornhetja,

(hkneski af honum) 4—5.

Hákon Aðalsteinsfóstri,

Noregs konungr (945

—

960) 43, 45.

Halldórr Oláfs son pá 39

-42.

Haraldr enn hárfagri, Nor-

egs konungr (861—931)

1, 2.

Haraldr gráfeldr, Noregs

konungr (960—965) 45,

60, 61.

Helga, systir Hólmgöngu-

Bersa 14, 20.

Helga Fróðadóttir jarls 2,

3.

Hjarðarholt í Dölum 30.

Hólmr, bœr (í Saurbœ?) 15.

Hrútafjörðr 14, 16, 59.

Hrútafjarðarháls 18.

Húnaland 7.

Húnavatns leið (Húna-

vatnsþing) 53.

Hvítingr, sverð Hólm-

göngu-Bersa 21, 24, 27,

32, 35, 37, 38, 41.

írland 7, 45, 64, 66.

ísland 2, 7, 46, 64.

JKormákr ('víkverskr at

ætt') 1, 2.

IKormákr skáld Ögmundar-

son 3—28, 30, 32-34,

42-66.

Leiðhólmr í MiðdöJum 21.

Loftr Þórarinsson 36, 38,

39.

Melr (nú Melstaðr) í Mið-

firði 3, 16, 22, 26, 27,

34, 49, 53, 58.

Miðdalir 21.

Miðfjarðar-Skeggio: Skeggi

á Reykjum.

Miðfjörðr sveit íHúnavatns-

þingi 3, 9, 14, 47.

Múli (Neðrimúli?) bœr í

Saurbœ 14, 19, 20, 29.

Narfi í Tungu 8—12, 14

-17, 50.

Noregr 1, 43—45, 64.

Oddr í Tungu í Bitru

36, 37, 39.

Oddr Þórveigarson 9, 10,

12.

Oláfr pái Höskuldsson 30,

32, 39.

Orrostuhólmr við Tjalda-

nes í Saurbœ 35.

Orrostuhólmr (Leiðhólmr)

í Miðdölum 21.

Reykir í Miðfirði 22, 26, 28.
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Saurbœr, sveit í Dölum

14, 15, 26, 29, 33.

Sigurðr (,þýðeskr maðr') 44.

Skagaströnd 20.

Skarðaborg = Scar-

borough á Englandi 64.

Skeggi o:Miðfjarðar-Skeggi

á Reykjum 3, 21, 22,

26-28.

Skíðingar (Skíðungar) 42—
43.

*

Skofti Þórarinsson 36, 38,

39.

Skotar 64.

Skotland 64.

Skrýmir, sverð Steinars

32-34, 65.

Skúma = Steinarr On-

undarson 30.

Sköfnungr, sverð Skeggja

22—27.

Sólundarsund í Noregi 47.

Spákonufell, bœr á Skaga-

strönd 20, 53, 58.

SteinarrÖnundarson sjóna

25, 26, 30—34.

Steingerðr Þorkelsdóttir í

Tungu 3—17, 20, 21,

25, 34, 35, 42, 43, 45,

47—51, 55-57, 59-65.

Steinsstaðir í Miðfirði (nú

eyðibýli) 9.

Steinvör mjóbeina Odds-

dóttir 37-39, 41.

Svínadalr, sveit í,;Húna-

vatnsþingi 49, 50.

Tinteinn = Þorvaldr tin-

teinn.

Tjaldanes í Saurbœ 35.

Tósti, verkstjöri í Tungu
4, 5, 7, 8.

Tunga (Núpsdalstunga) í

Miðfjarðardölum 3, 8—
10, 13, 14.

Tunga (Snartartunga) í

Bitru 36, 37.

Válafall í Saurbœ 42.

Válastaðir („skamt frá

Hrútafirði", segir sagan

en líklega = Hvoll í

Saurbœ) 14.

Váli á Válastöðum 14

19, 20, 35, 36, 40-42.

Vatnsnes, sveit í Húna-
vatnsþingi 3.

Vígi enn hamrammi 15—
17.

Vigr, spjót Kormáks 62.

fiambardalr, upp af Bitru

36-39.

Þórdís, „systir Barkar ens

digra" 14, 29.

Þórdís spákona 20, 53—55,

57, 58.

Þórdís systir Vála 36, 39

-41.
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Þórðr Arndísarson 14, 15,

20, 24, 29-36, 39.

Þorgils skarði Ogmundar-

son, bróðir Kormáks 3,

16—20, 23, 24, 43-46,

55, 60, 63, 66.

Þorkellí Tungu 3, 8-14,45.

Þorkdl tanngnjóstr Þor-

kelsson 13, 15, 34, 35.

Þorleifr í Þambardal 38.
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